


Звіт
міського голови 

Леоніда Лазуренка
про роботу 

виконавчих органів ради 
та комунальних 

підприємств міста

за 2020 р. 



У  2020 році

реалізовано 

4 міні-проєкти

обласного конкурсу 

“Разом в майбутнє”



Переможець конкурсу 

“Разом в майбутнє”

«Де гра – там і радість» 

(придбання та встановлення спортивного 

майданчика з елементами ігрових зон у 

Люботинському ДНЗ (ясла-садок) № 1 

«Ялинка»)



Переможець конкурсу 

“Разом в майбутнє”

«Коворкінг у дитячій бібліотеці

– територія успіху громади!»

(створення на базі дитячої бібліотеки

соціокультурного центру)



Переможець конкурсу 

“Разом в майбутнє”

«Кабінет майбутнього»

(придбання обладнання кабінету математики у 

Люботинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №6) 



Переможець конкурсу 

“Разом в майбутнє”

Сучасні криниці "Дуншовка" –

шлях до оздоровлення людини" 

(комплекс заходів з очищення, благоустрою, 

придбання та встановлення сучасних

криниць Люботинської міської ради 

Харківської області)



У рамках «Великого будівництва»

триває реконструкція приміщення

Люботинського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок № 5)

по вул. Джерелянській, 19.



У рамках «Великого будівництва»

триває реконструкція приміщення

Люботинського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок № 5)

по вул. Джерелянській, 19.



У рамках «Великого будівництва»

– ДНЗ № 5 (ясла-садок) по вулиці 

Джерелянській, створені найсучасніші умови 

для виховання, навчання та розвитку наших 

дітей



У рамках «Великого будівництва»

– ДНЗ № 5 (ясла-садок) по вулиці 

Джерелянській, створені найсучасніші умови 

для виховання, навчання та розвитку наших 

дітей



У рамках «Великого будівництва»

– ДНЗ № 5 (ясла-садок) по вулиці 

Джерелянській, створені найсучасніші умови 

для виховання, навчання та розвитку наших 

дітей



Розпочато реконструкцію існуючої будівлі під 

Центр надання адміністративних послуг 

(ЦНАП)



Наше місто отримає фізкультурно-оздоровчий 

комплекс 

проведено тендер по будівництву ФОКу, заключено 

договори та у найближчій час розпочнуться 

будівельні роботи



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

у місті проводилися планові ремонти доріг та 

тротуарів



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Розпочато будівництво очисних споруд в м. 

Люботин по вулиці Шмідта



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Поточні ремонти, виконані КЖРЕП



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Поточні ремонти, виконані КЖРЕП



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Поточні ремонти, виконані КЖРЕП



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Поточні ремонти, виконані ВККУ



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Поточні ремонти, виконані ВККУ



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Поточні ремонти, виконані ВККУ



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Поточні ремонти, виконані ВККУ



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

у місті проводилися планові ремонти доріг та 

тротуарів



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

у місті

проводилися

планові

ремонти

доріг та 

тротуарів



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

Для покращення якості питної води проведено 

монтаж та тестування резервуару чистої води 

ємністю 225 м3



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

ВУКГ Люботинської 

міської ради 

проводили роботи по 

встановленню

світильників для 

вуличного освітлення



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

ВУКГ Люботинської 

міської ради 

проводили роботи по 

встановленню

світильників для 

вуличного освітлення



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

ВУКГ Люботинської 

міської ради 
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встановленню

світильників для 

вуличного освітлення
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тротуарів
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комфортного і безпечного проживання 
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у місті проводилися планові ремонти доріг та 

тротуарів
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комфортного і безпечного проживання 

мешканців

у місті проводилися планові ремонти доріг та 

тротуарів



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

у місті проводилися планові ремонти доріг та 

тротуарів



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

у місті проводилися планові ремонти доріг та 

тротуарів



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

у місті проводилися планові ремонти доріг та 

тротуарів



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного проживання 

мешканців

у місті проводилися планові ремонти доріг та 

тротуарів



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

Виконано капітальний ремонт водопровідної мережі (від

перехрестя вул. Гавенка Л.А. – вул. Громадянська до 

перехрестя вул. Громадянська – вул. Залізнична). 

Прокладено близько 500 м труби централізованого

водопостачання



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

Облаштування тротуару по вул. Травневій



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

В КНП «Люботинська міська лікарня» проведено 

капітальний ремонт за кошти місцевого бюджету



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

В КНП «Люботинська міська лікарня» проведено 

капітальний ремонт за кошти місцевого бюджету



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

В КНП «Люботинська міська лікарня» проведено 

капітальний ремонт за кошти місцевого бюджету



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

В КНП «Люботинська міська лікарня» проведено 

капітальний ремонт за кошти місцевого бюджету



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

В КНП «Люботинська міська лікарня» проведено 
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Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

В КНП «Люботинська міська лікарня» проведено 

капітальний ремонт за кошти місцевого бюджету



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

В КНП «Люботинська міська лікарня» проведено 

капітальний ремонт за кошти місцевого бюджету



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

В КНП «Люботинська міська лікарня» проведено 

капітальний ремонт за кошти місцевого бюджету



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

У міському центрі первинної медичної допомоги почали 

працювати біохімічний та гематологічний аналізатори



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

У міському центрі первинної медичної допомоги почали 

працювати біохімічний та гематологічний аналізатори



Створюємо належні умови для комфортного 

і безпечного проживання мешканців

У міському центрі первинної медичної допомоги почали 

працювати біохімічний та гематологічний аналізатори



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного навчання в 

ЗОШ міста

Проводилися планові й капітальні ремонтні

роботи та впорядкування території у закладах



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного навчання в 

ЗОШ міста

Проводилися планові й капітальні ремонтні
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Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного навчання в 

ЗОШ міста
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Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного навчання в 

ЗОШ міста

Проводилися планові й капітальні ремонтні

роботи та впорядкування території у закладах



Створюємо належні умови для 

комфортного і безпечного навчання в 

ЗОШ міста

Проводилися

планові й

капітальні

ремонтні

роботи та 

впорядкування

території у 

закладах



Діалог із громадою

Зустрічі міського голови Леоніда Лазуренка із 

мешканцями міста



Діалог міського голови Леоніда Лазуренка

із громадою

Обговорення потреб із мешканцями міста  



Діалог із громадою

Зустрічі міського голови Леоніда Лазуренка із 

громадою міста та обговорення важливих питань 



Люботинська міська рада

За 2020 рік було проведено 20 сесій міської ради, 

прийнято 653 рішення, 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.

Постійні комісії ради

провели  105 засідань.



Виконавчий комітет Люботинської міської ради

- Підготовлено та проведено 15 засідань

виконавчого комітету, прийнято 246 рішень з

питань, що стосуються основної діяльності

виконкому та за заявами громадян.



Молодіжна рада при Люботинській міській раді

Протягом 2020 р. відбулося 6 засідань



Молодіжна рада при Люботинській міській раді



Молодіжна рада при Люботинській міській раді

На базі Центральної бібліотеки було проведено 

тренінг для фахівців, що працюють з підлітками

«Інтерактивні форми роботи з підлітками, як 

профілактика ризикової поведінки»



Молодіжна рада при Люботинській міській раді

На базі Центральної бібліотеки було проведено 

тренінг для фахівців, що працюють з підлітками

«Інтерактивні форми роботи з підлітками, як 

профілактика ризикової поведінки»



Молодіжна рада при Люботинській міській раді

Профілактичний онлайн- квест для підлітків

«Наркотики? Не моя тема!»



Молодіжна рада при Люботинській міській раді

Профілактичний онлайн- квест для підлітків

«Наркотики? Не моя тема!»



Молодіжна рада при Люботинській міській раді

Онлайн- квест «Таємниці Люботина»»



Молодіжна рада при Люботинській міській раді

У рамках створення стріт-

арту «Сім чудес Люботина» 

було виготовлено 2 мурали

до Дня міста



Центр надання адміністративних послуг 

Люботинської міської ради: 

кількість адмінпослуг зросла до 182

(станом на 12.01.2021р.)



Відділ ведення Державного реєстру виборців

забезпечує державний облік громадян, які мають 

право голосу.

Станом на 31.12.2020р. - 17 постійно-діючих 

виборчих дільниць, 20 381 виборців.



Зробимо місто квітучим



Зробимо місто квітучим



Зробимо місто квітучим



Зробимо місто квітучим



Зробимо місто квітучим



Зробимо місто квітучим



Зробимо місто квітучим



Зробимо місто квітучим



Зробимо місто квітучим



У Будинку культури відбулася виставка картин 

Народного художника України, лауреата 

Національної премії України

ім. Тараса Шевченка, Почесного громадянина

Харківської області, голови обласної спілки

художників Віктора Ковтуна



У Будинку культури відбулася персональна

виставка картин сучасного художника

Ігоря Тужикова



Учать у Республіканських заходах

Анансамбль народних інструментів

«Люботинські музики» Люботинської гімназії № 1 

під керівництвом В. Будьонного і

концертмейстера Т.Волошиної став учасником

Свята народної музики «Любимо землю свою», 

яке проходило у місті Києві 28-29 лютого за 

підтримки Департаменту освіти і науки



Учать у Республіканських заходах

Учасники третього мотопробігу за єдність

Української держави завітали до міста

Люботина



Учать у Республіканських заходах

Учасники третього мотопробігу за єдність

Української держави завітали до міста

Люботина



Учать у Республіканських заходах

Учні Люботинської ДШМ є активними

учасниками та переможцями інтернет-

фестивалів, що проходять по всій Україні



Учать у Республіканських заходах

Люботинці взяли участь у 111-му мистецькому

соціально-благодійному заході "Мамина весна"

до Дня захисника України

(м. Кам’янка, Черкаська обл.)



Участь в обласних заходах

вокальний ансамбль «Лілея» (кер. Проненко В.С.) 

та ансамбль народного співу «Чарівниці» (кер. 

Еткало І.П.) взяли участь у Всеукраїнському

фестивалі ВЕРТЕП-ФЕСТ 2020



Участь в обласних заходах

Щорічну стипендію «Надія Слобожанщини» на 

2020 р. отримала учениця Люботинської дитячої

музичної школи Євгенія Піддубна



Участь в обласних заходах

учні Люботинської ДМШ виступили у складі

зведеної капели бандуристів на сцені органної

зали Харківської обласної філармонії в рамках 

обласного фестивалю «Мистецький вернісаж»



Участь в обласних 

заходах

учениця

Люботинської дитячої

музичної школи Грабун

Наталія (викладач

Бехбудова О.Д.). взяла 

участь 

в обласному фестивалі

виконавської

майстерності та 

методичних

новацій «Мистецький

вернісаж 2020»



Участь в обласних 

заходах

Учні Люботинської 

дитячої музичної

школи

отримали нагороди 

в обласних

конкурсах



Участь в обласних заходах

Учні музичної школи взяли участь у ІІІ Відкритому

конкурсі театрально-сценічного мистецтва малих

форм «ЛЕТИ!» Харківської міської ради 



Участь в обласних заходах

Артисти Люботинського міського Будинку культури

прийняли участь у дистанційному фестивалі

патріотичної пісні



Участь в Регіональних заходах

Учні музичної школи взяли участь у 

Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі

виконавської майстерності гри на народних

інструментах "БАРВИ ПОЛТАВИ 2020»



Участь в Регіональних заходах

Люботин долучився до XVII Мандрівного

міжнародного фестивалю Docudays UA

у онлайн форматі



Міські заходи

Життя нашого міста Люботина - це славетна

історія із 1650 року.

Відділом культури створено фільм

«Люботин - історія та сучасність»

(перегляти відео-ролік -

http://lubotin-rada.gov.ua/info/page/4464)



Міські заходи

До Дня Соборності України мешканці нашого

міста утворили живий ланцюг єдності



Міські заходи

До Дня Небесної Сотні вшанування пам'яті

нашого земляка Олександра Загудаєва, який

героїчно загинув, захищаючи суверенітет

України



Міські заходи

День вшанування учасників

бойових дій на території

інших держав

(15 лютого 2020)



Міські заходи

У читальній залі Центральної бібліотеки відбувся

концерт-презентація книги Івана Лисенка

(лютий 2020 р.)



Міські заходи

Вечорниці на Масляну

(лютий 2020 р.)



Міські заходи

Свято Масниці

(лютий 2020 р.)



Міські заходи

Свято Міжнародного жіночого дня

(березень 2020 р.)



Міські заходи

Заходи до Шевченківських днів у бібліотеках

міста (березень 2020 р.)



Міські заходи

Покладання квітів

представниками

виконавчого комітету

Люботинської міської

ради до Дня пам’яті

Чорнобильської

катастрофи



Міські заходи

VІІІ Шкільний конкурс на краще виконання творів

українського мистецтва – проведено онлайн



Міські заходи

Люботинська музична школа провела І онлайн-

конкурс для творчих митців «ЗИМОВИЙ ФЕНІКС»



Міські заходи

Дитячий фестиваль-конкурс мистецтв

«Люботинські джерела» - було проведено на онлайн

платформі



Міські заходи

Дитячий фестиваль-конкурс мистецтв

«Люботинські джерела» - було проведено на онлайн

платформі



Міські заходи

Дитячий фестиваль-конкурс мистецтв

«Люботинські джерела» - було проведено на онлайн

платформі



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: 



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: 



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: 



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: 



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: 



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: 



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: театральний гурток «Креатив» до 

Дня матері



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: театральний гурток «Креатив» до 

Дня матері



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: театральний гурток «Креатив» до 

Дня Незалежності України та Дня Прапору України



Міські заходи

Театральний гурток «Креатив» до Дня 

Незалежності України та Дня Прапору України



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: святковий концерт виконавців

Люботинського Будинку культури до 75-ї річниці

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: святковий концерт виконавців

Люботинського Будинку культури до 75-ї річниці

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: відео-ролик до Дня скорботи і

вшанування пам’яті жертв війни



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: до свята Івана Купала



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: до Дня визволення м. Люботина

від нацистських загарбників



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: до Дня визволення м. Люботина

від нацистських загарбників



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: святковий концерт до Дня 

залізничника



Міські заходи

Люботинський Будинок культури запрошує на 

YOUTUBE-канал: Великий Новорічний концерт



Міські заходи

На Facebook-сторінці будинку культури пройшла

дитяча вікторина-онлайн «Калейдоскоп зимових

свят», в якій взяли участь 42 дитини.



Міські заходи

Онлайн-презентація Люботинської центральної

бібліотеки до Дня вишиванки



Міські заходи

Люботинська центральна бібліотека презентує

віртуальну книжкову виставку – меморіал

«В серцях і книгах про війну»



Міські заходи

Люботинська ЦДБ презентувала віртуальний

інформаційний огляд до Дня Перемоги над 

нацизмом " Подвиг дідів гідний поваги«

про Ю.Я. Чепігу.



Міські заходи

Люботинська ЦДБ презентувала віртуальний

інформаційний огляд до Дня пам’яті жертв 

голодомору



Міські заходи

«ЄС на книжковій полиці. Казки Європи» -

віртуальна мандрівка від Люботинської 

центральної бібліотеки



Міські заходи

Люботинська центральна бібліотека презентує

тематичну книжкову–ілюстровану виставку

«Вільні творити майбутнє»



Міські заходи

Відеопрезентація «Ваш гід бібліотека!» до 370-

річчя заснування м. Люботина від Люботинської 

центральної бібліотеки



Міські заходи

До Дня міста центральна дитяча бібліотека

організувала для школярів конкурс малюнків на 

асфальті: «Я люблю своє місто»



Міські заходи

До Дня міста центральна дитяча бібліотека

організувала для школярів конкурс малюнків на 

асфальті: «Я люблю своє місто»



Міські заходи

До Дня Перемоги квіти пам’яті лягли до 

братських могил, у яких спочивають захисники

рідного краю



Міські заходи

До Дня Перемоги квіти пам’яті лягли до 

братських могил, у яких спочивають захисники

рідного краю



Міські заходи

До Дня Перемоги



Міські заходи

До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні



Міські заходи

Вшанування пам’яті земляків і воїнів, які

визволяли наше рідне місто Люботин від

нацистських загарбників



Міські заходи

Вшанування пам’яті земляків і воїнів, які

визволяли наше рідне місто Люботин від

нацистських загарбників



Міські заходи

До Дня Незалежності України вшанували пам’ять

земляка Олександра Загудаєва, 

який загинув в зоні АТО 



Міські заходи

Урочиста церемонія підняття Прапора України



Міські заходи

Урочиста церемонія підняття Прапора України



Міські заходи

Покладання квітів з нагоди 76 річниці визволення

України від нацистських загарбників



Міські заходи

Покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам 

голодомору



Міські заходи

До Дня пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру 

Люботинська центальна бібліотека підготувала

історично-книжкову панораму

«Голокост трагедія всесвіту»



Міські заходи

День рятівника України



Міські заходи

День рятівника України



Міські заходи

День рятівника України



Міські заходи

День рятівника України



Міські заходи

Люботинський міський краєзнавчий музей –

експозиція до Дня визволення України від

фашистських загарбників



Міські заходи

Люботинська центральна бібліотека –

експозиція до Дня визволення України від

фашистських загарбників



Міські заходи

У Люботинській центральній дитячій бібліотеці

пройшов майстер-клас по виготовленню

новорічних прикрас



Міські заходи

До Дня вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції біля

пам’ятного знаку героям-чорнобильцям пройшло

урочисте покладання квітів



Люботин  місто майстрів

Передвижна виставка ретро-автомобілів



Люботин  місто майстрів

Передвижна виставка ретро-автомобілів



Люботин  місто майстрів

Передвижна виставка ретро-автомобілів



Люботин  туристичний

На базі Будинку культури

організована туристична секція



Люботин  туристичний

На базі Будинку культури

організована туристична секція



Люботин  туристичний

На базі Будинку культури

організована туристична секція



Люботин  туристичний

На базі Будинку культури організована туристична секція



Люботин  туристичний

На базі Будинку культури організована туристична секція



Люботин  - місто спорту

Люботин отримав Кубок за ІІІ місце серед міст обласного

значення



Люботин  - місто спорту

Люботин долучився до відзначення Міжнародного

Олімпійського дня у Харківській області



Люботин  - місто спорту

Шаховий турнір серед дітей «Спортивна зима – 2020»

(лютий 2020)



Люботин  - місто спорту

Змагання на міні-стадіоні зі штучним покриттям



Люботин  - місто спорту

Турнір з шахів на Кубок «Біла тура»

(лютий 2020 р.)



Люботин  - місто спорту

Турнір з тенісу настільного

(лютий 2020 р.)



Люботин  - місто спорту

Шашковий турнір

(лютий 2020 р.)



Люботин  - місто спорту

До 370-ї річниці міста Люботина – змагання з пляжного 

волейболу



Люботин  - місто спорту

До 370-ї річниці міста Люботина – змагання з шахів



Люботин  - місто спорту

ІV щорічний відкритий турнір з велоспорту МТБ

«Мій друг-велосипед» - на Кубок, присвячений до 370-ї 

річниці міста Люботина



Люботин  - місто спорту

Спортивний турнір з волейболу (спортивна зала НВК №2), 

присвячений Дню Гідності і Свободи



Люботин  - місто спорту

Cпортивні змагання з волейболу на Кубок пам’яті

тренера – викладача Чебодаєва Савелія Яковича



Люботин  - місто спорту

До Дня Збройних сил України відбулися спортивні

змагання з баскетболу



Люботин  - місто спорту

Протягом 2020 року проведено 23 масових спортивних

заходи, до яких залучено  1120 учасників різних вікових

груп населення міста



Марафон здоров’я

Відбулися тренінгові заняття для учнів старших класів

з формування здорового способу життя



Люботин - місто 

талантів

Проненко Василь 

Семенович -

отримав почесне

звання

Заслужений діяч

естрадного

мистецтва

України



Люботин - місто талантів

Люботинська дитяча музична школа –

посвяти в юні музиканти



Люботин - місто талантів

Люботинська дитяча музична школа –

Новорічний онлайн-концерт



Люботин - місто талантів

Люботинська дитяча музична школа



Люботин - місто талантів

Люботинська дитяча музична школа



Люботин - місто талантів

Люботинська дитяча музична школа



Люботин - місто талантів

Зразковий художній колектив сучасного 

танцю “I BELIEVE”



Люботин - місто талантів

Зразковий художній колектив сучасного 

танцю “I BELIEVE”



Люботин - місто талантів

Зразковий художній колектив сучасного 

танцю “I BELIEVE”



Люботин - місто талантів

Зразковий художній колектив сучасного 

танцю “I BELIEVE”



Люботин - місто талантів

Зразковий художній колектив сучасного 

танцю “I BELIEVE”



Люботин - місто талантів

Хореографічний колектив “Монреаль”



Люботин - місто талантів

Хореографічний колектив “Монреаль”



Люботин - місто талантів

Хореографічний колектив “Монреаль”



Люботин - місто талантів

Колектив естрадного мистецтва “Нон Стоп”

( керівник

Харченко Ольга 

Петрівна)

взяли участь у 

Міжнародному

фестивалі -

конкурсі

мистецтв " 

GRAND MUSIC 

Fest" та посіли

перші місця. 

Старша група

отримала

Гран -Прі



Люботин - місто талантів

Колектив естрадного мистецтва “Нон Стоп”



Освіта міста

Загальна кількість закладів 15:

- 5 дошкільної світи;

- 7 закладів загальної середньої освіти (3 

гімназії, 1 НВК,  3 ЗОШ І-ІІІ ст.);

-1 МНВК;

- 2 позашкільних навчальних закладів.



Освіта міста

Загальна кількість груп в закладах дошкільної 

освіти міста - 29 груп; 

загальна кількість вихованців – 592 дитини. 

Усіма формами  дошкільної освіти охоплено

82% дітей віком від 3 до 6 років.

.



Освіта міста

За мережею у 7 закладах загальної середньої 

освіти міста у 2020/2021 навчальному році 

навчається 2419 учнів. 

Загальна кількість класів – 113.

.

.



Освіта міста

У місті працює Будинок дитячої та юнацької 

творчості, на базі якого 45 груп, де навчається 

911 вихованців. 

.

.



Освіта міста

У місті працює дитячо-юнацька спортивна 

школа, у секціях займається 296 вихованців

(19 секцій - футбол, баскетбол, важка атлетика, 

волейбол). 

.

.



Освіта міста

У 2020/2021 навчальному році у ресурсній

кімнаті приміщення Люботинської гімназії № 1 

проводяться заняття з логопедом Березою Л.М.



Освіта міста

Для інклюзивних класів та груп закладів освіти

міста придбано обладнання та допоміжні засоби

навчання



Соціальний захист населення

Люботинський територіальний центр

-відділення соціальної допомоги вдома: на обліку

195 осіб, обслужені 245 осіб.

- відділення денного перебування:  на обліку

знаходиться 713 осіб



Соціальний захист населення

Люботинський міський центр соціальних служб 

для  сім’ї, дітей та молоді

В Єдиному місцевому банку даних сімей, що опинились в 

складних життєвих обставинах знаходиться 91 родина, в 

яких виховується 246 дітей. 

Під соціальним супроводом перебуває 10 родин (в них 

виховується 21 дитина)



м. Люботин в Інтернет-просторі
Офіційний сайт Люботинської міської ради 

www.lubotin-rada.gov.ua



м. Люботин в Інтернет-просторі
Офіційний сайт Люботинської міської ради 

www.lubotin-rada.gov.ua

Середній показник перегляду сторінок офіційного 

сайту за 2020 р.  - близько 150 тис.



м. Люботин в Інтернет-просторі
Портал м. Люботин

www.lubotin.kharkov.ua


