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ВСТУП 
 

Програма економічного і соціального розвитку міста Лозова на 2016 рік (далі – Програма) 
підготовлена на основі аналізу показників розвитку міста за попередній період, визначає цілі, 
пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку міста Лозова на 2016 рік, а також заходи щодо 
реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.  

Програма розроблена управлінням економіки Лозівської міської ради спільно з іншими 
структурними підрозділами міської ради, підприємствами та організаціями міста, відповідно до Закону 
України від 23.03.2000 року №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 
року №621 “Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 
складання проекту Державного бюджету (зі змінами). 

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, які затверджені міською радою, 
заходи яких увійшли як складові до основних напрямків діяльності органів міської ради на 2016 рік. 

 
1. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
 
Аналіз соціально-економічного розвитку міста у 2015 році свідчить, що економіка міста розвивалася 

під впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених наслідками соціально-
економічної кризи, проведенням антитерористичної операції на сході країни, порушенням сталих 
зв’язків з іншими країнами. 

За останні роки промислові підприємства міста скорочують обсяги промислового виробництва та 
реалізації продукції. 

За підсумками 2015 року, місто Лозова має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в сумі 2,5 млн. дол. 
США. (4,8 млн. дол.. США в 2014 році). За звітний період на експорт було реалізовано товарів на суму 
3,2 млн. дол. США (скорочення на 45,8%). Обсяги імпортних поставок в порівнянні з минулорічними 
показниками скоротились на 36,4 % і склали 0,7 млн. дол. США. 

У 2015 році в експлуатацію введено 23 об’єкти: 3 нежитлових об’єкти та 20 індивідуальних житлових 
будинків). Скориговано Генеральний план забудови міста. 

В 2015 році виконано реконструкцію та капітальний ремонт соціально значимих міських об’єктів, 
здійснювались заходи з організації робіт по поточному обслуговуванню та утриманню житлових 
будинків, доріг, вулиць, тротуарів, мостів, шляхопроводів, скверів, газонів, квітників, бульварів, 
зелених насаджень, зливових мереж, зовнішнього освітлення, кладовищ, інших об'єктів громадського 
користування. 

Протягом року забезпечено стабільну роботу пасажирського автотранспорту, організовано пільгові 
рейси для перевезення пільгових категорій населення (22 пільгових рейси щоденно). 

Мешканці міста відносно стабільно одержували заробітну плату (на кінець року виникла 
короткотермінова заборгованість по заробітній платі в сумі 2143,9 тис. грн), державні виплати, пенсії, 
субсидії та інші допомоги, мали змогу отримати послуги центру зайнятості. Велась робота з соціально 
незахищеними мешканцями, які опинились в тяжких життєвих ситуаціях. 

Протягом року забезпечено підвищення заробітної плати в середньому на 20,2% (до 3713 грн.), 
пенсійних виплат – на 7,7% (до 1573,4 грн.).  

В 2015 році місто мало складний, дефіцитний міський бюджет, що в цілому вплинуло на розвиток 
всіх бюджетних сфер. Завдяки виділеної стабілізаційної дотації, додаткової освітньої субвенції та 
додаткової медичної субвенції проблема незабезпеченості бюджету м. Лозова у 2015 році вирішена.  

Фінансування установ проводилось в межах затверджених лімітів та наявних фінансових ресурсів. 
У 2015 році оптимізовано мережу та забезпечене стале функціонування закладів освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту, утримання міських об’єктів та проведення робіт з благоустрою. Медичні 
заклади міста та Лозівського району об’єднались в Лозівське територіальне медичне об’єднання. 
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2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2016р. 
 
Програма економічного і соціального розвитку спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки 

міста, недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу систем забезпечення 
життєдіяльності міста. 

 
Пріоритети економічного розвитку міста: 
 збереження та зростання економічного потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності 

продукції місцевих виробників через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг; 
 формування ефективної бюджетної політики, спрямованої на збільшення доходів та оптимізацію 

витрат; 
 сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у місті та залучення стратегічних 

інвесторів у реальний сектор економіки міста; 
 залучення позабюджетних коштів в розвиток міста, в т. ч. за рахунок соціального партнерства та 

участі у проектах міжнародної технічної допомоги; 
 забезпечення стабільної роботи міського автобусного пасажирського транспорту; 
 розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування; 
 забезпечення якісними, доступними торгівельними та побутовими послугами; 
 ефективне використання земельних ресурсів міста та об’єктів комунальної власності міської 

територіальної громади; 
 реформування житлово-комунального господарства у напрямку підвищення якості житлово-

комунальних послуг, оптимізації витрат комунальних підприємств; 
 якісне утримання території та об’єктів благоустрою; 
 підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах 

господарювання; 
 впровадження системи забезпечення авторських прав та користування ліцензійними продуктами;  
 забезпечення підтримки розвитку малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи. 
 
У сфері соціальної та гуманітарної політики: 
 забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств населення; 
 послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних; 
 зменшення (ліквідація) заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення у 

майбутньому; 
 легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості; 
 зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері; 
 підвищення безпеки життєдіяльності населення; 
 забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм; 
 забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО; 
 підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг; 
 забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів; 
 забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 
 проведення реформування медичного обслуговування населення; 
 залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом; 
 сприяння розвитку молоді та зменшення проявів негативних явищ в молодіжному середовищі; 
 культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста; 
 забезпечення вільного доступу до публічної інформації. 
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3. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 
 
3.1. Промисловість 
 
Головна мета: створення умов для збереження та подальшого зростання промислового потенціалу 

міста, підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника, співпраця міських підприємств, 
сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництва, збільшення чисельності робочих 
місць.  

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 збереження та розширення ринків збуту продукції, збільшення реалізації продукції місцевого 

товаровиробника на ринку міста та області; 
 диверсифікація зовнішніх ринків збуту продукції у зв’язку зі значним підвищенням ризиків 

роботи на традиційних ринках, передусім Російської Федерації; 
 налагодження взаємозв’язків між міськими промисловими підприємствами по замовленню певних 

видів продукції та робіт; 
 створення умов для збільшення експорту продукції шляхом співпраці з організаціями та 

торговими представництвами, торгово-економічними місіями; 
 сприяння налагодженню контактів щодо збільшення реалізації продукції в інших областях 

України;  
 зростання енергоефективності виробництва, економія енергоресурсів в умовах високої вартості 

енергоносіїв; 
 розширення асортименту продукції для усіх соціальних груп населення, підвищення їх якості та 

зниження собівартості. 
 

Очікувані результати: 
 збереження на рівні 2015 року та зростання обсягів реалізації промислової продукції та 

промислового потенціалу міста в цілому; 
 збільшення обсягу імпортно-експортних операцій; 
 збільшення чисельності робочих місць; 
 впровадження сучасних технологій та розширення асортименту товарів; 
 зменшення питомих витрат енергоносіїв. 

3.2. Містобудування 
Головна мета: забезпечення збалансованої комплексної забудови території міста відповідно до 
визначених пріоритетів розвитку. Створення сприятливих умов для залучення інвесторів у 
реконструкцію та добудову незавершених житлових будинків та розвиток індивідуального будівництва 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 

 затвердження проекту внесення змін в генеральний план міста Лозова; 
 затвердження детального плану території м. Лозова Харківської області в південно-східній 

частині міста з метою відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які брали участь в 
антитерористичній операції; 

 затвердження детального плану території в межах вул. Польова, Іподромна та території ВАТ 
«Лозівське АТП-16309» м. Лозова Харківської області з метою відведення земельних ділянок 
учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції; 

 затвердження проекту внесення змін до детального плану території в межах вулиць 
Покровська,  Карла Маркса, Михайла Грушевського, Жовтнева в  м. Лозова Харківської 
області; 

 затвердження проекту регуляторного акту «Про затвердження правил розміщення зовнішньої 
реклами у місті Лозова»; 

 розробка плану зонування території м. Лозова; 
 створення служби містобудівного кадастру у м. Лозова; 
 координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови території міста; 
 створення сприятливих умов для залучення інвесторів у реконструкцію незавершених об’єктів 

містобудування;  
 залучення позабюджетних коштів для фінансування капітального ремонту та реконструкції 

соціально-значимих об’єктів міського господарства; 
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 створення економічних передумов і стимулів залучення у житлову сферу коштів громадян, як 
потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших 
позабюджетних джерел; 

 сприяти в оформленні комунальними підприємствами, установами, організаціями права 
користування земельними ділянками, які ними використовуються без документів, що 
посвідчують право користування даними земельними ділянками; 

 здійснювати контроль за використанням (або невикористанням) земель комунальної власності 
шляхом укладання договорів добровільного відшкодування за землекористування та їх 
охороною; 

 здійснювати організацію землеустрою на підставі розроблених планів детальних планувань 
територій міста. 

 
Очікувані результати: 

 З метою підтримки будівельних організацій  міста планується залучення підприємств 
будівельної сфери до поточного та капітального ремонту житлового фонду міста і об’єктів 
комунальної власності. 

 За рахунок коштів індивідуальних забудовників в 2016 році прогнозується ввести в 
експлуатацію  житлових будинків загальною площею 1500,0 кв.м. 

 Програмою з розробки плану зонування території міста Лозова на 2016 рік передбачено 
фінансування у розмірі 300,0 тис.грн. 

 Програмою створення Служби містобудівного кадастру в м. Лозова на 2016-2017 роки 
передбачено фінансування робіт зі створення містобудівного кадастру на 2016 рік у розмірі 
45,0 тис.грн. 

 

3.3. Транспорт 
 

Головна мета: забезпечення в повному обсязі потреб господарського комплексу і населення 
міста в перевезенні вантажів, якісному перевезенні пасажирів та інших транспортних послугах, а 
також виконання соціальних, ресурсозберігаючих і природоохоронних вимог. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 оптимізація та вдосконалення маршрутної мережі автомобільного пасажирського транспорту 

відповідно до потреб жителів міста; 
 проведення конкурсу на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування; 
 впровадження сучасних технологій моніторингу та обслуговування пасажирського транспорту; 
 проведення моніторингу стану пасажирських перевезень (контроль за виконанням графіків руху, 

обстеження пасажиропотоку, анкетування пасажирів, тощо) 
 пошук резервів перевізників щодо зменшення експлуатаційних витрат; 
 посилення контролю спільно з управлінням Укртраснбезпеки у Харківській області Державної 

служби України з безпеки на транспорті за додержанням законодавства перевізниками, водіями та 
таксистами. 
 

Очікувані результати: 
 підвищення якості пасажирських перевезень, забезпечення безпеки руху; 
 оптимізація маршрутної автобусної мережі міста та підвищення якості надання послуг при 

перевезенні пасажирів; 
 зменшення кількості таксистів, що працюють без відповідного ліцензійного, дозвільного та 

податкового оформлення. 
 

3.4. Зв’язок та інформаційні технології 
 

Головна мета: постійне задоволення  потреб споживачів, зростання обсягів надання  послуг, 
розвиток засобів  телекомунікацій, впровадження нових технологій та забезпечення в повному обсязі 
потреб населення міста в послугах зв'язку, впровадження новітніх технологій в сфері зв'язку та 
розбудова мережі «Інтернет». 
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Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 прискорення модернізації телефонних станцій з використанням сучасного цифрового обладнання; 
 подальша розбудова мережі «Інтернет» з використанням сучасних технологій; 
 забезпечення в повному обсязі відшкодування втрат за пільгове користування електрозв’язком; 
 організація контрольних заходів щодо проведення робіт по облаштуванню мереж Інтернет. 

 
Очікувані результати:  
 покращення якості послуг електрозв’язку та Інтернет, що надаються громадянам міста; 
 забезпечення засобами електрозв’язку пільгових категорій населення; 
 збільшення кількості користувачів мережі «Інтернет». 

 
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

4.1. Бюджетна політика 
Головна мета: забезпечення збалансованості міського бюджету: наповнення доходної частини 

бюджету, оптимізація витрат бюджетних коштів. 
  
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 концентрація ресурсів міського бюджету  на виконання пріоритетних програм та заходів, що 

забезпечуватимуть життєдіяльність територіальної громади міста Лозова; 
 легалізація «тіньового» сектора економіки; 
 зменшення обсягів податкової заборгованості до міського бюджету; 
 забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними 

ресурсами як засобу збільшення надходжень до міського бюджету; 
 підвищення ефективності приватизації комунального майна, забезпечення приватизації 

об’єктів за їх реальною ринковою вартістю;  
 передача майна та земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах за умови проведення 

конкурсів чи аукціонів з набуття права оренди;  
 сприяння створенню відповідних умов для реалізації інфраструктурних проектів на основі 

комунально–приватного партнерства; 
 планування капітальних видатків, в першу чергу, на заходи невідкладного характеру та на 

роботи, пов’язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, реконструкції; 
 посилення контролю за недопущенням неефективного використання бюджетних коштів; 
 удосконалення та оптимізація мережі закладів та установ, які фінансуються з міського 

бюджету; 
 запровадження механізму та додаткових заходів щодо гласності і посилення контролю за 

використанням бюджетних коштів, особливо видатків бюджету розвитку; 
 виконання соціальних зобов’язань по своєчасній та в повному обсязі виплаті заробітної плати 

працівникам; 
 підтримання найбільш вразливих верств населення, удосконалення та розширення механізму 

надання адресної допомоги мешканцям міста; 
 забезпечення безперервності фінансування державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам та сім’ям з дітьми; 
 забезпечення безперервності фінансування освітньої та медичної субвенції з державного 

бюджету.  
 

Очікувані результати: 
 наповнення доходної частини міського бюджету, в тому числі за рахунок залучення 

додаткових коштів від нових видів податків та нових платників податків; 
 оптимізація видаткової частини міського бюджету; 

забезпечення у повному обсязі фінансування соціальних витрат та заробітних плат працівників 
бюджетної сфери. 
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4.2. Інвестиційна політика 
                           

Головна мета:  
Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності міста для 

забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади міста, а 
також поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних інвестиційних 
фондів та компаній для залучення міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток 
міста. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 інформування громадськості міста про конкурси проектів, програм та можливості отримання 

додаткового фінансування для реалізації заходів, спрямованих на розвиток міста; 
 створення системи маркетингу інвестиційних можливостей міста, включаючи промоційні 

матеріали, презентації на Інтернет-сторінці, участь в інвестиційних ярмарках, бізнес-форумах тощо; 
 створення бази даних міжнародних інвестиційних фондів, кредитних та донорських організацій та 

поширення інформації серед зацікавлених кіл; 
 періодичне оновлення інформаційної бази вільних виробничих приміщень, об’єктів незавершеного 

будівництва, земельних ділянок, які можуть бути проданими або переданими у користування інвестору; 
 формування баз даних з необхідними контактами для інвесторів (організації, які надають послуги 

з підтримки бізнесу, державні та місцеві дозвільні органи, інші державні установи тощо); 
 створення інвестиційно-фінансової та ділової інфраструктури, яка відповідає світовим стандартам; 
 організація та сприяння участі суб’єктів підприємництва міста у виставках та ярмарках, семінарах, 

конференціях, з питань інвестиційної діяльності; 
 співпраця з урядовими та громадськими організаціями, зацікавленими у підтримці та покращенні 

позитивного інвестиційного іміджу України; 
 вдосконалення нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого комітету щодо 

дозвільно-погоджувальних процедур;  
 проведення організаційної роботи щодо можливого виділення земельних ділянок для 

розташування промислових зон; 
 підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації в друкованому та електронному 

вигляді про потенціал міста та конкретні інвестиційні пропозиції за допомогою сучасних можливостей, 
поширення інформації на регіональному, державному та міжнародному рівнях; 
 створення в місті організаційно-економічного і нормативно-правового механізму, спрямованого на 

прискорення процедур та підвищення ефективності заходів щодо залучення іноземних інвестицій в 
економіку міста; 
 проведення семінарів, “круглих столів” з питань інвестиційної діяльності. 
 
Очікувані результати: 
 створення сприятливого інвестиційного клімату в місті; 
 поліпшення привабливості міста для іноземних інвесторів; 
 реалізація спільних проектів міжнародної технічної допомоги; 
 створення системи маркетингу інвестиційних можливостей міста; 
 покращення обміну досвідом в питаннях, пов’язаних з інвестиційною діяльністю; 
 покращення інформованості потенційних інвесторів про місто Лозова; 
 зростання обсягів інвестицій в основний капітал; 
 залучення інвестицій в економіку міста (державних, внутрішніх, іноземних). 

 

4.3. Розвиток підприємництва та регуляторна політика 
 

Головна мета: створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу у місті та 
забезпечення розкриття підприємницького потенціалу. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 формування сприятливого правового середовища для розвитку підприємництва, забезпечення 

прийняття нормативно-правових актів відповідно до норм Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 
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 удосконалення адміністративних та організаційних заходів щодо отримання адміністративних 
послуг та документів дозвільного характеру; 
 розвиток системи інформаційного забезпечення підприємців (проведення зустрічей, семінарів, 

форумів, підготовка інформаційних матеріалів, публікацій в інтернеті та ін.); 
 сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання 

комплексних та доступних послуг; 
 підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва; 
 розвиток ефективної взаємодії органів місцевої влади з підприємцями та їх громадськими 

об’єднаннями. 
 
Очікувані результати: 
 підвищення інтересу населення до сфери малого бізнесу; 
 впровадження нових прозорих підходів до ведення бізнесу; 
 збереження кількості діючих малих підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності – 

фізичних осіб на рівні 2015 року. 
 

4.4. Зовнішні зносини та зовнішньоекономічна діяльність  
 

Головна мета: забезпечення умов для експорту продукції, прискорення темпів зростання 
двосторонньої торгівлі шляхом впровадження у виробництво нових стандартів та технічних вимог. 
 

Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 формування позитивного іміджу міста, підприємств та організацій, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність шляхом їх постійної присутності в інформаційному полі; 
 активізація євроінтеграційних процесів в місті, забезпечення інформування широких верств 

населення щодо переваг та перспектив європейської інтеграції; 
 інформування громадськості міста про оголошені конкурси проектів і програм та можливість 

отримання додаткового фінансування для реалізації заходів, спрямованих на розвиток міста; 
 участь у міжнародних виставках та ярмарках; 
 розширення ринків збуту продукції місцевого товаровиробника за рахунок її рекламування  в 

Україні та за її межами. 
 
Очікувані результати: 
 забезпечення приросту зовнішньоторговельного обороту; 
 підвищення конкурентоспроможності підприємств міста на зовнішніх ринках; 
 розширення ринків збуту продукції промислових підприємств; 
 збереження позитивного сальдо зовнішньої торгівлі та збільшення його фактичних показників. 

 
5. СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

5.1. Заробітна плата 
Головна мета: підвищення рівня заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій 

міста незалежно від форми власності шляхом випуску конкурентоспроможної продукції та збільшення 
продуктивності праці, додержання законодавства про працю. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 підвищення рівня оплати праці та добробуту населення; 
 ліквідація та недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

економічно-активних підприємств; 
 здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати шляхом проведення роз’яснювальної роботи з 

потенційними роботодавцями та населенням стосовно цих питань; 
 здійснення контролю за впровадженням державних мінімальних гарантій в оплаті праці, 

дотриманням міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень шляхом проведення моніторингу на 
всіх підприємствах міста на дату введення нового розміру мінімальної заробітної плати, дотримання 
міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень; 
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 здійснення реєстрації і обліку укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та 
організаціях міста; 
 контроль за рівнем оплати праці шляхом проведення щомісячного моніторингу на підприємствах 

міста, які виплачують заробітну плату працівникам у розмірі менше мінімального. 
 Очікувані результати: 
зростання розміру середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника; 
зменшення розшарування населення за рівнем доходів; 
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на економічно-активних 

підприємствах; 
дотримання всіма підприємствами міста міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в 

оплаті праці. 

5.2. Ринок праці 
 

Головна мета: підвищення обсягів зайнятості населення, зростання мотивації безробітних до праці, 
забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування незайнятому населенню та безробітним, 
забезпечення індивідуального підходу у вирішенні проблем безробітних та роботодавців, ефективне 
використання коштів Фонду. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 соціальний захист безробітних шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця, в 

т.ч. за рахунок надання дотацій роботодавцям; 
  сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах 

конкурувати на ринку праці; 
 забезпечення дотримання діючого трудового законодавства щодо соціального захисту вивільнених 

працівників; 
 забезпечення підвищення конкурентоспроможності вивільнених працівників за рахунок 

підвищення їх кваліфікації та перепідготовки за професіями, що користуються попитом на ринку праці; 
 ведення активного діалогу з роботодавцями щодо переваг легальної зайнятості. 
Очікувані результати: 
працевлаштування в 2016 році за направленням служби зайнятості 3191 осіб; 
створення 390 робочих місць; 
 

5.3. Соціальний захист  
 

Головна мета: підвищення адресності соціальної підтримки населення, реалізація державної 
політики та програм, затверджених міською радою у сфері соціального захисту населення, поліпшення 
матеріального стану та умов життя вразливих верств населення шляхом надання житлових субсидій, 
соціальних допомог, пільг та компенсацій. 
 

Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 продовження роботи з удосконалення механізму надання адресної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення; 
 забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО; 
 вдосконалення системи соціальної спрямованості бюджету, яка буде сприяти реалізації міських 

програм, збільшенню фінансування з метою підвищення сум грошової допомоги громадянам, які 
потрапили в скрутне матеріальне становище; 
 посилення роботи з громадськими організаціями інвалідів з метою виявлення найактуальніших 

проблем територіальної громади міста; 
 сприяння виконанню заходів із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 
Очікувані результати: 
  створення системи соціального захисту, яка задовольняє потреби незахищених верств населення 

щодо підвищення рівня якості життя; 
 зменшення соціальної напруги серед соціально-вразливих верств населення; 
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 створення та забезпечення відповідних умов для отримання необхідної матеріальної допомоги тим 
членам територіальної громади, які найбільше її потребують. 

 

5.4. Житлова політика 

 
Головна мета: створення сприятливих умов для вирішення житлових проблем мешканців міста, 

впорядкування квартирної черги та продовження процесу приватизації житла. 
 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 проведення уточнення особистих даних громадян, які потребують соціального захисту та 

перебувають на квартирному обліку за місцем проживання в списках першочергового та позачергового 
отримання житла для створення списків осіб соціального квартирного обліку; 
 вирішення проблем житла для внутрішньопереміщених осіб шляхом відновлення гуртожитку на 

мікрорайоні 1 в буд.№17; 
 виявлення безгосподарських житлових приміщень, які можуть бути передані в комунальну 

власність та в подальшому надані для поліпшення житлових умов мешканцям міста, що перебувають в 
черзі на отримання житла; 
 забезпечення громадян, які перебувають на квартирному обліку житлом в межах вільного 

житлового фонду. 
 

Очікувані результати: 
 збільшення кількості сімей які покращили житлові умови; 
 зменшення кількості громадян, які перебувають на квартирному обліку; 
 створення житлового фонду соціального призначення. 
 
  
 

6. РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ 

6.1. Охорона здоров'я населення 
Головна мета: продовження реорганізації медичної мережі, що дасть можливість організації 

висококваліфікованої стаціонарної та поліклінічної медичної допомоги другого рівня. 
 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 

- збалансування потреб лікувально-профілактичних закладів з можливостями бюджету та 
ефективне його використання ; 
- активне залучення позабюджетних коштів; 
- збереження здоров’я матері та дитини; 
- раціональне використання ліжкового фонду  та удосконалення  позалікарняних, 
стаціонарозамінюючих  форм медичної допомоги населенню; 
- підтримання епідемічного благополуччя в районі, профілактика та ефективне лікування  
інфекційних хвороб; 
- посилення кадрового потенціалу, постійне підвищення  кваліфікації медичного персоналу; 
- збереження та укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; 
- забезпечення постійного зростання фінансування закладів охорони здоров’я щодо надання 
медичної допомоги, придбання лікарських засобів, оновлення медичного обладнання та 
устаткування; 
- проведення подальшого виконання  державних та регіональних програм  в галузі охорони 
здоров’я; 
- обов’язкове використання єдиних стандартів надання лікувальної допомоги, як одного з 
елементів страхової медицини; 
- забезпечення своєчасності введення в експлуатацію отриманого медичного обладнання, 
подальше достатнє експлуатаційне навантаження; 
- забезпечення подальшого реформування надання медичної допомоги, створення госпітальної 
бази. 
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Очікувані результати: 
 зміцнення матеріальної бази лікувально-профілактичних закладів; 
 покращення показників діяльності; 
 підвищення доступності кваліфікованої лікарської допомоги сільським мешканцям, зниження 

захворюваності, удосконалення та розвиток матеріальної бази закладів охорони здоров’я; 
 покращення надання медичної допомоги хворим; 
 покращення якісних показників діяльності; 
 забезпечення доступності та високої ефективності медичної допомоги. 
 зниження показників інвалідності, смертності малюків, захворюваності з втратою працездатності; 
 забезпечення пільгових категорій населення дешевими медикаментами. 

6.2. Освіта 
Головна мета: створення умов для всебічного розвитку дитини як особистості, розвиток її талантів, 

розумових і фізичних здібностей через систему дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти. 
 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 
 утримання передових позицій по основних показниках розвитку освітньої галузі: 

- по роботі з обдарованими дітьми; 
- по підготовці до нового навчального року; 
- по охопленню дошкільною освітою; 
- по зменшенню кількості учнів на 1 комп’ютер.  

 Удосконалення запровадженої з 2008 року методики процесу «Управління якістю освітніх 
послуг» в умовах стандартизації освітніх послуг.  
 Оптимізація мережі навчальних закладів за рахунок удосконалення мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів, приведення у нормативність наповнюваності класів навчальних закладів. 
 Розширення мережі дошкільних навчальних закладів з метою максимального задоволення 

потреб мешканців територіальної громади на дошкільну освіту. 
 Забезпечення функціонування закладів професійно-технічної освіти. 
 Участь в міжнародних освітніх проектах з метою отримання грантів, як додаткових інвестицій 

на розвиток освітньої галузі та співпраці з вищими навчальними закладами та міжнародними 
організаціями. Розширення співпраці з ВНЗ в області експериментальної діяльності, підготовки до ЗНО, 
підготовки до участі у Всеукраїнських олімпіадах, та турнірах. 
 Розширення переліку платних освітніх послуг. 
 Максимальне використання можливостей сайтів навчальних закладів та відділу освіти з метою 

інформування громадськості міста про освітню діяльність. 
Для зміцнення матеріально–технічної бази навчальних закладів продовжити роботи:   
 По капітальному ремонту покрівель Лозівських загальноосвітніх шкіл №№ 1, 11, 

Панютинської ЗОШ №1; дошкільних навчальних закладів ЛДНЗ №№ 3, 4, 5, 6; позашкільних 
навчальних закладів: ЛБДЮТ,ЛСЮН; 
 Розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію м’якої покрівлі  ЛЗОШ №7, 

ЛДНЗ №14; 
 Реконструкції м’якої покрівлі на шатрову над приміщеннями ЛЗОШ №3, ліцею №4, ЛЗОШ 

№7, ЛДНЗ №13, ЛДНЗ №14; 
 Капітальному та поточному ремонту закладів освіти; 
 Придбання технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх 

шкіл, позашкільних навчальних закладів  м. Лозова 
 
Очікуванні результати: 
 Забезпечити комплектування мережі навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік з 

орієнтовними показниками: 
- загальноосвітні навчальні заклади – 237 класів-комплектів з кількістю учнів – 5729 чол.; 
- дошкільні навчальні заклади – 126 груп з кількістю вихованців – 2320 чол.; 
- позашкільних навчальних закладів – 101 група з кількістю вихованців – 1810 чол. 
 якісна організація проведення зовнішнього незалежного оцінювання – 2016; 
 стовідсоткове охоплення мешканців міста дошкільного віку дошкільною освітою; 
 забезпечення мешканців міста якісною професійно-технічною освітою; 
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 підвищення показника роботи з обдарованими дітьми;  
 забезпечення виконання міських програм та заходів до міських програм на 2016 рік; 
 проведення запланованих обсягів капітальних робіт. 

6.3. Культура 
 

Головна мета: збереження цілісної мережі закладів, реалізація першочергових і перспективних 
заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної 
інфраструктури міста, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців  Лозової з 
удосконаленням форм культурного обслуговування населення, забезпечення доступності користування 
культурним надбанням. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік  та заходи по їх виконанню: 
 реалізація державної політики у сфері культури;  
 збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, їх повноцінне функціонування; 
 забезпечення системи комплексного розвитку закладів; 
 покращення матеріально-технічної бази закладів культури; 
 забезпечення підтримки існуючого творчого потенціалу закладів культури;  
 забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, доступності 

мистецької освіти та підтримка обдарованої молоді; 
  створення умов для розвитку юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого 

потенціалу  молоді та підлітків; 
  сприяння розвитку аматорської творчості; 
  формування культурного простору міста, орієнтованого на відродження народних традицій;  
 забезпечення  участі творчих колективів різних жанрів та майстрів декоративного 

аматорського мистецтва у фестивалях, конкурсах, виставках, що сприятиме  розвитку 
міжрегіонального культурного обміну;   

 поповнення та збереження бібліотечних фондів, підтримка бібліотечної системи міста як 
центру інформування населення з усіх галузей знань, організації просвітницької і культурно – 
дозвіллєвої діяльності; 

 створення сприятливого господарсько – правового режиму для діяльності закладів культури. 
 придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, звукопідсилюючої апаратури для міського 

Палацу культури, меблів та іншого обладнання. 
Нагальною залишається потреба у фінансуванні оформлення Державних актів на право постійного  

користування  земельними ділянками закладами культури та оформлення технічної документації 
пріоритетних завдань є створення умов для збереження контингенту учнів.   
 
  Очікувані результати: 
 забезпечення підтримки існуючого творчого потенціалу закладів культури та подальший їх 
розвиток шляхом комплексного підходу до координації діяльності всіх закладів культури з органами 
місцевого самоврядування та громадськості міста. 
 збереження мережі шкіл естетичного виховання, забезпечення зростання професійного рівня 
шляхом підвищення кваліфікації педагогічного складу, 
 проходження загальноміських заходів на більш професійному рівні; 
 зміцнення матеріально-технічної бази (поповнення нотною методичною літературою, оновлення 
музичних інструментів), збільшення кількості читачів та розширення платних послуг у міських 
бібліотеках; 
 участь представників міста в обласних культурно-мистецьких заходах; 
 удосконалення системи  роботи з відродження  кращих  традицій народного мистецтва; 
 популяризація культурно-освітніх заходів щодо формування патріотичних почуттів та любові до 
рідного міста. 

6.4. Молодіжна і сімейна політика 

 
Головна мета: створення сприятливих умов для розвитку самореалізації української молоді, 

популяризація сімейних цінностей у молодіжному середовищі, формування високої патріотичної 
свідомості, національної гідності, сприятливих політичних, економічних, соціальних, правових, 
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організаційних і фінансових умов для поліпшення соціального захисту та всебічного розвитку молоді 
міста. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік: 
 підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики в місті;  реалізація державної 

молодіжної політики; 
 забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді; 
 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, 

культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної свідомості; 
 організація якісного оздоровлення та відпочинку дітей; 

проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих 
на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності  
 до виконання соціальних ролей чоловіка і дружини, підвищення престижу сім’ї, посилення  
 орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство, попередження насильства в сім’ї;  
 сприяння зайнятості молоді; 
 пропаганда та формування здорового способу життя;   
 сприяння розвитку творчої, ініціативної та обдарованої молоді; 
 формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики. 
 
Очікувані результати: 

 оздоровлення 82,5% дітей віком від 7 до 17 років включно, 100% дітей-сиріт та дітей,   позбавлених 
батьківського піклування; 71,2 % дітей пільгових категорій; 
 поліпшення здоров’я молоді, шляхом посилення профілактичної роботи щодо запобігання  
наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя, заняттям 
фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, 
формування навичок здорового способу життя; 
 організація змістовного дозвілля, виявлення, підтримки і розвитку обдарованої молоді та 
інтелектуального розвитку особистості; 
 підвищення зацікавленості молоді в здобутті освіти, створення умов для отримання  молоддю 
якісної освіти, створення більш ефективної системи пошуку, виховання та самовдосконалення 
обдарованих дітей та молоді, розширення співпраці з дитячими, молодіжними громадськими 
організаціями щодо реалізації освітньо-виховних програм; 
 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих  моральних, 
культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної свідомості; 
 позитивні зрушення у розв’язанні проблем зайнятості молоді, забезпечення бажаючих тимчасовою 
роботою у вільний від навчання час, залучення учнів, студентів, безробітної молоді до громадських 
робіт, створення умов для підприємницької діяльності молоді посилення контролю в тому числі 
громадського, за якістю робочих місць, які бронюються для молоді, заохочення роботодавців, які беруть 
на роботу випускників навчальних закладів, безробітну молодь, забезпечують молодіжні трудові загони 
необхідним обсягом робіт; 
 зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення правового 
виховання молодих людей. 
 

6.5.  Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
 

Головна мета: реалізація державної політики щодо захисту прав дітей, створення належних умов 
для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, підтримка сімейних форм виховання 
(усиновлення, встановлення опіки та піклування, поширення мережі прийомних сімей, створення 
дитячих будинків сімейного типу), запобігання поширенню соціального сирітства, попередження 
дитячої бездоглядності та безпритульності. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 продовжити виконання законодавчих та нормативно-розпорядчих документів щодо соціально-

правового захисту дітей; 
 збільшити кількість дітей, усиновлених громадянами України; 
 забезпечити дотримання принципів пріоритетності влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм (під опіку (піклування), до дитячих будинків сімейного типу 
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та прийомних сімей: доведення цього показника до 97%; 
 зменшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в 

інтернатних закладах на 20%; 
 забезпечити 100% заповнення даних та їх постійне оновлення  в Єдиних регіональних 

електронних банках даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційних 
усиновителів та прийомних батьків і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
 забезпечити ефективну діяльність щодо раннього виявлення сімей, які входять до групи ризику 

опинитися у складних життєвих обставинах, попередження вилучення дитини із сім’ї; 
 своєчасно виявляти сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховуються 

діти; обстежувати умови проживання дітей у таких сім’ях, надавати їм всебічну допомогу; створювати 
умови для повернення дитини до біологічної родини;  
 не допускати випадків повторного влаштування дітей до закладів соціального захисту (притулків, 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей); 
 своєчасно корегувати облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та ставити на квартирний облік дітей зазначених категорій при досягненні ними 16-ти 
річного віку; 
 здійснювати постійний контроль за  дотриманням житлових і майнових прав дітей; 
 посилити персональну відповідальність за вирішення,   відповідно до своєї компетенції, питань, 

що порушуються у заявах і скаргах громадян, особливо їх найменш соціально захищених категорій, 
забезпечити безперешкодний прийом громадян, удосконалити рівень аналітичної роботи за наслідками 
розгляду  звернень; 
 координувати зусилля причетних установ та організацій підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності, у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на 
запобігання бездоглядності та правопорушень серед них; 
 вивчати ДСТУ ISO 9001:2015, вживати заходи щодо реінтеграції переходу на новий стандарт 

системи управління якості. 
 
Очікуваний результат: 
 зменшення кількості соціальних сиріт; 
 поширення практики влаштування до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 
 створення умов для активізації національного усиновлення; 
 посилення роботи щодо захисту дітей від жорстокого поводження, насильства; 
 своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, та дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах. 

6.6. Фізична культура і спорт 
Головна мета:  залучення  широких верст населення міста Лозова до масового спорту, популяризації  

здорового способу  життя та фізичної реабілітації, сприянню зміцненню здоров’я мешканців міста 
шляхом розвитку та збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів, громадських 
організацій. 
 

Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 організація та проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських та 

не олімпійських видів спорту; 
 з метою формування традицій і культури здорового способу життя, залучення населення міста до 

активних занять, фізкультурно-оздоровчої роботи, використовувати найбільш популярні, доступні, 
цікаві форми роботи; 
 вжити заходи щодо збереження та поліпшення стану матеріально-технічної спортивної бази міста; 

вивчати і розповсюджувати досвід роботи кращих колективів фізичної культури, визначити кращих 
керівників підприємств, інструкторів фізичної культури за підсумками роботи за рік;  
 сприяти у фінансовій підтримці громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 

таких, як міського центру фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт»; Лозівського шахово-
шашкового клубу, федерації футболу м. Лозова, федерації настільного тенісу та інших. 
 підготовка спортивного резерву до збірних команд міста, області та України; 
 забезпечення участі спортсменів у обласних та Всеукраїнських змаганнях; 
 зміцнення здоров’я дітей та молоді шляхом збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл;  
 забезпечення сучасним інвентарем та обладнаннями вихованців ДЮСШ; 
 продовження виконання робіт по реконструкція фасаду ДЮСШ «Юність»; 
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 виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту басейну ДЮСШ 
«Юність»; 
 ремонт багатофункціонального майданчику з синтетичним покриттям; 
 капітальний ремонт паркану та адміністративної будівлі стадіону «Локомотив» КУ ЛЦФЗН 

«Спорт для всіх». 
 

Очікувані результати:   
 забезпечення збереження   передових  позицій  успішної  участі українських спортсменів у 

місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня; 
 поліпшення стану фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної та спортивної роботи у місті; 
 збереження мережі ДЮСШ, виходячи з можливості міського бюджету, та довести кількість учнів, 

які відвідують спортивні школи до рівня 20% від загальної кількості дітей віком від 6 до 18 років; 
 з метою формування традицій і культури здорового способу життя, залучення населення міста до 

активних занять, фізкультурно-оздоровчої роботи, використання найбільш популярних, доступних, 
цікавих форм роботи; 
 вжиття заходів щодо збереження та поліпшення стану матеріально-технічної спортивної бази; 
 вивчення і розповсюдження досвіду роботи кращих колективів фізичної культури, визначення 

кращих керівників підприємств, інструкторів фізичної культури за підсумками роботи за рік; 
 створення цивілізованих   умов  для  соціальної  адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з 

обмеженими фізичними можливостями;  
 забезпечення спільного проведення спортивно-масових заходів з громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної спрямованості таких, насамперед таких, як міського центру фізичної культури 
та спорту інвалідів «Інваспорт»; Лозівського шахово-шашкового клубу, федерації футболу м. Лозова, 
федерації настільного тенісу та інших. 
 підвищення рівня авторитету міста Лозова на обласному і всеукраїнському спортивному 

співтоваристві.  
 залучення до 20% дітей та молоді 6-23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, 

створення умови для розвитку резервного спорту та ефективного  поповнення  складу  національних 
збірних команд; 
 підготовка 17% учнів, яким протягом року присвоєно спортивні розряди або звання, від їх 

загальної кількості що навчаються в ДЮСШ. 
 

6.7. Інформаційний простір 
 

Головна мета: створення єдиного конкурентного інформаційного простору міста, всебічне, 
об’єктивне та оперативне інформування мешканців про події в місті, створення додаткових умов для 
реалізації конституційних прав громадян на інформацію, систематичне оприлюднення офіційної 
інформації про явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя, 
налагодження та розвиток конструктивної взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян, 
забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних відносин у місті. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 поновлення програмного забезпечення на сучасні версії; 
 модернізація технічного та програмного забезпечення; 
 забезпечення проведення відеоконференцій, телекомунікаційних нарад; 
 створення комплексного захисту інформації; 
 придбання ліцензійного програмного забезпечення; 
 формування за допомогою засобів масової інформації позитивної громадської думки про роботу 

Лозівської міської ради, її виконавчих органів, міського голови; 
 інформування населення про роботу міської ради, її виконавчих органів, результати та 

перспективи розвитку м. Лозова; 
 інформаційне висвітлення нормотворчої та представницької діяльності міської ради та її 

виконавчих органів у друкованих та електронних засобах масової інформації; 
 залучення лозівчан до соціально важливих проектів, здійснюваних міською радою та її 

виконавчими органами, до постійного діалогу між територіальною громадою м. Лозова та радою та її 
виконавчими органами; 
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 надання вітчизняним та іноземним інвесторам інформації про потенційні можливості підприємств, 
організацій та установ міста шляхом оновлення в мережі Інтернет офіційного сайту міської ради; 
 подальша активізація інформаційно-презентаційної діяльності, підвищення авторитету міста. 
 
Очікувані результати: 
 забезпечення більш ефективного функціонування виконавчих органів міської ради; 
 оперативність та достовірність даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень; 
 скорочення часу підготовки документів; 
 вдосконалення звітності та документообігу; 
 застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації. 
 підвищення якості інформування населення міста Лозова; 
 налагодження та розвиток конструктивної взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян; 
 підвищення якісного рівню проведення заходів громадських об'єднань. 

 
7. ПРИРОДНА І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

 
Головна мета: поліпшення рівня захисту території, муніципальних об’єктів м. Лозова та його 

жителів від надзвичайних ситуацій шляхом забезпечення ефективного функціонування єдиної 
державної системи цивільного захисту. 
 
Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню: 
 забезпечити готовність локальних захисних споруд для прийому населення; 
 встановити систему відеоспостереження в найбільш людних місцях; 
 запровадження міської автоматизованої системи оповіщення керівного складу цивільного захисту 

міста; 
 забезпечення функціонування локальних та об’єктових систем оповіщення на потенційно 

небезпечних підприємствах міста та в місцях масового перебування людей; 
 створення та утримання в належних обсягах матеріальних резервів для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 
 створення та утримання в належних обсягах резервів медикаментів (для надання першої медичної 

допомоги);  
 забезпечення органів управління та сил цивільного захисту засобами індивідуального захисту, 

удосконалення їх технічного оснащення; 
 обладнання систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних 

об’єктах; 
 обладнання систем протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості; 
 реконструкція та ремонт вуличних пожежних гідрантів;  
 забезпечення виконання плану комплектування слухачами навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; 
 проведення протягом року планових заходів з підготовки у сфері цивільного захисту на 

підприємствах, в установах та організаціях; 
 організація та забезпечення діяльності навчально-консультаційних пунктів житлово-

експлуатаційних підприємств; 
 пропаганда питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності серед населення, учнів 

загальноосвітніх шкіл та вихованців дошкільних закладів; 
 впровадження сучасних технічних засобів навчання та пропаганди з питань цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності. 
 
Очікувані результати:  
 реалізація програмних завдань забезпечить покращення оперативності реагування та ефективності 

функціонування аварійно-рятувальних служб міста різної відомчої підпорядкованості при спільних діях 
під час ліквідації надзвичайних ситуацій; 
 своєчасне оповіщення населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

оперативно-чергових служб аварійно-рятувальних сил, персоналу підприємств, установ, організацій про 
загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 
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 запровадження міської автоматизованої системи оповіщення керівного складу цивільного захисту 
міста та забезпечення функціонування локальних та об’єктових систем оповіщення на потенційно 
небезпечних підприємствах міста та в місцях масового перебування людей; 
 скорочення часу отримання інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. 

 
8. РОЗВИТОК СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

8.1. Житлове господарство 
 

Головна мета: створення умов для збереження і раціональної експлуатації наявного житлового 
фонду. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 організація будинкових комітетів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 
 проведення капітального ремонту житлового фонду міської ради; 
 реконструкція покрівель будинків; 
 оснащення будинків приладами обліку регулювання та споживання теплової енергії та води; 
 виготовлення та реалізація проектів щодо підвищення енергоефективності житлових будинків 

(утеплення, тощо); 
 підтримка із місцевого бюджету щодо реалізації інвестиційних проектів капітального ремонту 

житлових будинків, в яких створюється або створено об'єднання  співвласників багатоквартирних 
будинків (поточний та капітальний ремонт, реконструкція). 
 відновлення та забезпечення ефективної експлуатації ліфтового господарства. 
 
Очікувані результати: 
 поліпшення технічного стану житлового фонду; 
 облік в житловому фонді використання теплової енергії і води; 
 поліпшення технічного стану ліфтового господарства; 
 поліпшення благоустрою прибудинкових територій;  
 ефективне управління спільною власністю, поліпшення житлово-комунального обслуговування; 
 вдосконалення договірних відносин та розвиток конкуренції на ринку житлово-комунальних 

послуг; 
 покращення якості утримання та використання неподільного і загального майна, обслуговування 

будинків та прибудинкових територій; 
 забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, посилення 

відповідальності мешканців за збереженням та використанням будинків за призначенням. 
 

8.2. Комунальне господарство 
 

Головна мета: забезпечення фінансово-економічної стабільності функціонування комунального 
господарства, поліпшення благоустрою міста, його санітарного стану, озеленення, реконструкція та 
поліпшення зовнішнього освітлення, мереж тепло-, водопостачання та зливової каналізації, створення 
конкурентного середовища на ринку комунальних послуг та утримання об’єктів благоустрою міста 
шляхом реформування та підвищення рівня обслуговування споживачів, надання безперебійних 
високоякісних комунальних послуг на основі економічно обґрунтованих тарифів. 

Досягнення головної мети в комунальному господарстві забезпечить виконання завдань, які 
передбачені «Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Лозова на 
2015-2017 роки». 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню. 
В межах фактичного фінансування у 2016 році пріоритетними завданнями є: 
 реалізація проекту реконструкції систем теплопостачання Південно-західного масиву міста в 

рамках проекту міжнародного кредитного фінансування Світового банку або Європейського 
інвестиційного банку; 
 реконструкція водопроводу  по проспекту Перемоги; 
 реконструкція  системи  аерації станції біологічної очистки  стічних вод; 
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 виконати капітальний ремонт каналізаційного колектору до КНС-2 по вул. К.Маркса;   
 удосконалення процесу захоронення відходів на міському сміттезвалищі, придбання сміттєвозів, 

дорожньо-прибиральної техніки, контейнерів для збору твердих побутових відходів; 
 проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту міських доріг з застосуванням 

сучасних технологій та засобів регулювання дорожнього руху, зменшення витрат на їх утримання 
шляхом впровадження високопродуктивної техніки; 
 виконання робіт з благоустрою; 
 проведення робіт по озелененню та благоустрою міста, висаджування квітів та впорядкування 

газонів; 
 реалізація заходів із заміни колодязів і люків на інженерних мережах міста з використанням 

полімерних матеріалів, поліпшення технічного стану мостів, шляхопроводів, зливової мережі; 
 придбання сучасної спеціалізованої техніки для комунальних підприємств; 
 поточний ремонт та утримання міських кладовищ; 
 впровадження на підприємствах комунального господарства енергозберігаючих технологій та 

зменшення споживання природного газу та електроенергії; 
 впровадження нових енергозберігаючих технологій та методів економії енергоресурсів; 
 створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів;  
 реконструкція та заміна аварійних ділянок водопровідних мереж з застосуванням труб нового 

покоління; 
 встановлення сучасних приладів обліку води у споживачів, приладів обліку електроенергії та 

приладів контролю технологічних процесів. 
 перекладка і реконструкція аварійних і проблемних мереж, теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення. 
 
Очікувані результати: 
 покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, продовження терміну їх 

експлуатації; 
 покращення благоустрою та екологічного стану міста; 
 задоволення потреб мешканців міста у якісній питній воді та якісних комунальних послугах; 
 формування ринкових відносин у комунальній сфері; 
 забезпечення відповідності плати за комунальні послуги їх кількості та якості.  
 підвищення надійності систем водопостачання і водовідведення, запобігання значним витратам 

коштів на ліквідацію аварійних ситуацій дасть змогу якісно поліпшити надання комунальних послуг. 
 зменшення бюджетних витрат. 
 

8.3. Торгівля, ресторанне господарство та надання побутових послуг 
 
Головна мета: забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг, 

формування ефективної сучасної інфраструктури їх реалізації, забезпечення високого рівня 
обслуговування споживачів. 

 
Пріоритетні завдання на 2016 рік та заходи по їх вирішенню: 
 розширення мережі сучасних торговельних та побутових підприємств, зміцнення матеріально-

технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень у обладнання та оснащення, що дасть 
змогу реалізувати обслуговування на більш високому рівні відповідно до вимог і стандартів сучасності; 
 залучення інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового 

обслуговування; 
 поступове перетворення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні 

торговельні комплекси, створення при цьому якісних умов праці для підприємців та високого рівня 
обслуговування для споживачів; 
 впорядкування несанкціонованої торговельної діяльності з переміщенням торгуючих на 

облаштовані торговельні місця; 
 ліквідація законно не оформлених торгових павільйонів; 
 впорядкування діяльності літніх торговельних майданчиків; 
 збереження мережі підприємств, що надають побутові послуги першої необхідності, розширення 

асортименту та обсягів надання послуг населенню відповідно до потреб; 
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 подальше підвищення товарообігу та обсягів надання послуг. 
Шляхами досягнення поставлених завдань є підвищення купівельної спроможності населення, 

розширення мережі підприємств та підвищення якості обслуговування, насиченість ринку 
конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва. 

 
Очікувані результати: 
 реорганізація торговельної мережі; 
 підвищення якості обслуговування населення; 
 додаткове створення нових робочих місць. 

 
 
Гранкін, 2-56-15 
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Додаток 1 
до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Лозова на 2016р. 
 

Пропозиції щодо проекту плану капітального будівництва, 
проведення реконструкції, капітальних ремонтів та капітальних видатків по м.Лозова у 2016 році 

(ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ) 
 
 

№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
МОЛОДЬ І СПОРТ 

1 Збережи, зміцни та створи умови 
для гармонійного фізичного 
розвитку мешканців м. Лозова. 
(Продовження реконструкції 
нежитлової будівлі дитячо-
юнацької спортивної школи 
"Юність" (Реконструкція басейну 
нежитлової будівлі дитячо-
юнацької спортивної школи 
"Юність") за адресою: м. Лозова, 
площа Леніна, 1 (Майдан 
Соборності, 1) 

2016 0 5 422,01 5 422,01 розроблена 

Управління у 
справах молоді та 
спорту Лозівської 

міської ради 
Харківської 

області 

відновлення 
функціонування 

басейну 

  

2 Збережи, зміцни та створи умови 
для гармонійного фізичного 
розвитку мешканців м. Лозова 
(реконструкція нежитлової будівлі 
дитячо-юнацької спортивної школи 
"Юність", за адресою: м. Лозова, 
площа Леніна, 1) 

2016 60 7443,32 5180,00 розроблена 
Управління у 

справах молоді та 
спорту Лозівської 

міської ради 
Харківської 

області 

реконструкція 
нежитлової 

будівлі ДЮСШ 
"Юність" 

фінансування у 
2016 році 

передбачено з 
Державного 

фонду 
регіонального 

розвитку 
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

3 Реконструкція стадіону 
«Локомотив»  
(КУ ЛЦФЗН «Спорт для всіх», 
м.Лозова, вул.Жовтнева-64) 

2016   18077,50 18077,50 потребує 
розробки 

Управління у 
справах молоді та 
спорту Лозівської 

міської ради 
Харківської 

області 

    

4 
Капітальний ремонт покрівлі 

адміністративної будівлі стадіону 

«Локомотив» за адресою: м.Лозова, 

вул.Жовтнева-64 

2016 0 300,0 300,0 потребує 
розробки 

Управління у 
справах молоді та 
спорту Лозівської 

міської ради 
Харківської 

області 

збереження 
цілісності 

адміністративної 
будівлі 

  

5 

Капітальний ремонт паркану 

стадіону «Локомотив» за адресою: 

м.Лозова, вул.Жовтнева-64 

2016 0 500,0 500,0 потребує 
розробки 

Управління у 
справах молоді та 
спорту Лозівської 

міської ради 
Харківської 

області 

капітальний 
ремонт огорожі 

  

6 
Капітальний ремонт системи 

опалення  адміністративної будівлі 

стадіону «Локомотив» за адресою: 

м.Лозова, вул.Жовтнева-64 

2016 0 50,0 50,0 потребує 
розробки 

Управління у 
справах молоді та 
спорту Лозівської 

міської ради 
Харківської 

області 

капітальний 
ремонт системи 

опалення 

  

7 Будівництво модульної будівлі 
фізкультурно-оздоровчого 
комплексу на території 
дендрологічного парку «Дружба», 
за адресою: м. Лозова 
(коригування) 

2012-
2016 

25 11509,42 10495,79   
Департаменткапіт

ального 
будівництва 
Харківської 

обласної 
державної 

адміністрації 

будівництво 
модульної 

будівлі 
фізкультурно-
оздоровчого 
комплексу 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

  Всього по галузі:     43 302,26 40 025,30         
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

ОСВІТА 
8 Реконструкція покрівлі (шатрова) 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Лозівської 
міської ради в Харківської області, 
розташованої за адресою: 
Харківська область м.Лозова м-н 
№2 буд.№8 

2015-
2016 

0 785,846 785,846 розроблена Відділ освіти 
Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Завершення 
розпочатих робіт 

у 2012 році. 

фінансування у 
2016 році 

передбачено з 
Державного 

фонду 
регіонального 

розвитку 
9 Реконструкція м'якої покрівлі на 

шатрову Лозівського ліцею №4 
Лозівської міської ради  
Харківської області,  за адресою: 
Харківська область, м.Лозова, 
мікрорайон 4, буд.45 

2014-
2016 

58 3 173,069 1 327,684 розроблена Відділ освіти 
Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Завершення 
розпочатих робіт 

у 2014 році.   

10 Реконструкція м'якої покрівлі на 
шатрову Лозівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №12 Лозівської міської 
ради  Харківської області,  за 
адресою: Харківська область, 
м.Лозова, мікрорайон 1, буд. 30 

2016 0 3 949,68 3 949,68 розроблена Відділ освіти 
Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Реконструкція 
м'якої покрівлі 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

11 Реконструкція м'якої покрівлі на 
шатрову Лозівського дошкільног 
навчального закладу (ясла-садок) 
комбінованого типу №13 "Росинка" 
Лозівської міської ради  
Харківської області,  за адресою: 
Харківська область, м.Лозова, 
мікрорайон 3, буд. 30 

2016 0 2 396,101 2 396,101 розроблена Відділ освіти 
Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Реконструкція 
м'якої покрівлі 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

12 Реконструкція будівлі Лозівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 Лозівської міської 
ради (Реконструкція м'якої покрівлі 
на шатрову/ Заміна вікон та дверей 
на енергозберігаючі / Встановлення 

децентралізованої системи 
вентиляції з рекуперацією тепла / 

встановлення індивідуального 
теплового пункту) за адресою: 

Харківської області, Харківська 
область, м.Лозова, мікрорайон 3, 

буд.29 

2016 0 7000 7000 розроблена  Відділ освіти 
Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Реконструкція 
м'якої покрівлі 

об'єкт подано 
на 

фінансування 
за рахунок 
Державної 

субвенції на 
розвиток 
окремих 

територій  

13 Термомодернізація будівлі 
Лозівського навчально-виховного 
комплексу №10 "Загальноосвітній 
навчальний заклад -дошкільний 
навчальний заклад"  (Утеплення 

фасаду будівлі школи) за адресою: 
вул. Жовтнева 15, м.Лозова, 

Харківської області. 

2016 0 1500 1500  розроблена 
 

Відділ освіти 
Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Утеплення 
фасаду будівлі 

школи 

об'єкт подано на 
фінансування за 

рахунок 
Державної 

субвенції на 
розвиток 
окремих 

територій  
14 Проведення капітального ремонту 

м’яких покрівель закладів освіти 
2016         Відділ освіти 

Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Забезпечення 
функціонування 
закладів освіти 

  

15 Придбання технологічного 
обладнання для закладів освіти 

2016         Відділ освіти 
Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Забезпечення 
функціонування 
закладів освіти 

  

16 Придбання предметних кабінетів 2016         Відділ освіти 
Лозівської міської 
ради Харківської 

області 

Впровадження 
сучасних засобів 

навчання 

  

  Всього по галузі освіта:     10 304,695 8 459,310         
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 
17 Капітальний ремонт приміщень 

інфекційного корпусу КЗОЗ 
«Лозівське ТМО» Лозівської 
міської лікарні за адресою: вул. 
Червоних Артилеристів, 29, 
м.Лозова, Харківська область 

2016 0 1 050,00 1 050,00 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Реалізація 
даного проекту 

забезпечить 
належні 

санітарно-
гігієнічні умови 
для пацієнтів та 

медичних 
працівників    

18 Капітальний ремонт коридору 
другого поверху лівого крила  
хірургічного відділення стаціонару 
КЗОЗ «Лозівське ТМО» КЗОЗ 
«Лозівська ЦРЛ» за адресою: вул. 
Леніна 42, 
с.Катеринівка,Лозівський 
район,Харківська область 

2016 0 714,00 714,00 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Реалізація 
даного проекту 

забезпечить 
належні 

санітарно-
гігієнічні умови 
для пацієнтів та 

медичних 
працівників    

19 Капітальний ремонт коридору 
першого поверху правого крила 
стаціонару КЗОЗ «Лозівське ТМО» 
КЗОЗ «Лозівська ЦРЛ» за адресою: 
вул. Леніна 42, 
с.Катеринівка,Лозівський 
район,Харківська область 

2016 0 785,36 785,36 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Реалізація 
даного проекту 
забезпечить на-

лежні санітарно-
гігієнічні умови 
для пацієнтів та 

медичних 
працівників    

20 Капітальний ремонт ганку 
поліклінічного відділення  КЗОЗ 
«Лозівське ТМО» КЗОЗ «Лозівська 
ЦРЛ» за адресою : 
вул.Лозовського,10, 
м.Лозова,Харківська область 

2016 0 150,00 150,00 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Капітальний 
ремонт ганку 
надасть змогу 
забезпечити 

пацієнтам безпе-
чний та зручний 

прохід   
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

21 Реконструкція покрівлі 
інфекційного корпусу Лозівської 
міської лікарні за адресою: 
вул.Червоних Артилеристів, 29, 
м.Лозова, Харківська область.  

2015-
2016 

43% 602,18 340,00 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Стан покрівлі 
незадовільний 
.Протікання 
конструкції 

покрівлі 
призводе до 
руйнування 

будівлі.   
22 Капітальний ремонт (зі створенням 

умов термомодернізації) з 
утеплення стін фасаду головного 
корпусу стаціонару Лозівської 
міської лікарні КЗОЗ «Лозівське 
ТМО» за адресою: вул. Червоних 
Артилеристів, 29, м. Лозова, 
Харківська обл. 

2016   1 503,30 1 503,30 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Енергозберігаюч
і заходи 

направлені на 
зменшення 

використання 
тепла та 

покращення 
якості 

теплопостачання 

об'єкт подано 
на 

фінансування 
за рахунок 
Державної 

субвенції на 
розвиток 
окремих 

територій  
23 

Реконструкція покрівлі з заміною 
на шатрову головної будівлі 
стаціонару КЗОЗ «Лозівське ТМО" 
Лозівської  міської лікарні, що 
розташована за адресою:  вул. 
Червоних Артилеристів, 29 , м. 
Лозова, Харківська область 

2016-
2017 

0 1 738,58 1 738,58 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Стан покрівлі 
незадовільний 
.Протікання 
конструкції 

покрівлі 
призводе до 
руйнування 

будівлі. 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

24 
Реконструкція покрівлі з заміною 
на шатрову патологоанатомічного 
відділення стаціонару КЗОЗ 
"Лозівське ТМО"  КЗОЗ «Лозівська 
ЦРЛ», що знаходиться за адресою:   
вул. Леніна 42, с. Катеринівка , 
Лозівський район,  Харківська обл. 

2016-
2017 

0 309,52 309,52 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Стан покрівлі 
незадовільний 
.Протікання 
конструкції 

покрівлі 
призводе до 
руйнування 

будівлі. 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

25 Реконструкція покрівлі з заміною 
на шатрову  урологічного 
відділення та адміністративного 
корпусу стаціонару  КЗОЗ 
"Лозівське ТМО" КЗОЗ «Лозівська 
ЦРЛ», що знаходиться за адресою: 
вул. Леніна 42, с. Катеринівка, 
Лозівський район,  Харківська обл. 

2016-
2017 

0 992,48 992,48 Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Стан покрівлі 
незадовільний 
.Протікання 
конструкції 

покрівлі 
призводе до 
руйнування 

будівлі. 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

26 Капітальний ремонт операційного 
блоку КЗОЗ «Лозівська міська 
лікарня», за адресою: 64604, 
Харківська область, м. Лозова,  
вул. Червоних Артилеристів, буд. 
29 

2016 0 1500,00 1500,00 Розроблена  КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Капітальний 
ремонт 

операційного 
блоку 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

27 Капітальний ремонт четвертого 
поверху стаціонару КЗОЗ 
«Лозівська міська лікарня» (для 
розміщення акушерсько-
гінекологічного відділення), за 
адресою: 64604, Харківська 
область, м. Лозова,  
вул. Червоних Артилеристів, буд. 
29 

2016 0 1500,00 1500,00  Розроблена КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Капітальний 
ремонт 

четвертого 
поверху 

стаціонару  

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

28 Реконструкція першого поверху 
поліклінічного відділення КЗОЗ 
«Лозівська центральна районна 
лікарня» під жіночу консультацію з 
малою операційною та денним 
стаціонаром, за адресою: 64600, 
Харківська область, м. Лозова, по 
вул. Лозовського, 10 

2016 0 3000,00 3000,00 Розроблена  КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Реконструкція 
першого поверху 

поліклінічного 
відділення  

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

29 Капітальний ремонт віконних 
прорізів із заміною вікон на 
енергозберігаючі головного 
корпусу стаціонару КЗОЗ 
«Лозівська центральна районна 
лікарня», за адресою: 64662, 
Харківська область, Лозівський 
район, с. Катеринівка, вул. Леніна, 
42  

2016 0 600,00 600,00 Розроблена  КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Капітальний 
ремонт віконних 

прорізів із 
заміною вікон на 
енергозберігаючі  

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

30 Капітальний ремонт приміщень 
фізіотерапевтичного відділення 
стаціонару КЗОЗ «Лозівська 
центральна районна лікарня» за 
адресою: 64662, Харківська 
область, Лозівський район, с. 
Катеринівка,  
вул. Леніна, 42  

2016 0 555,70 555,70 Розроблена  КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Капітальний 
ремонт 

приміщень 
фізіотерапевтичн

ого відділення 
стаціонару 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

31 Придбання медичного обладнання 2016         КЗОЗ "Лозівське 
ТМО" 

Підвищення 
якості 

обслуговування 
населення 

  

  Всього по галузі охорона 
здоров'я: 

    15001,11 14738,94       
  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ   
32 Заміна зношених віконних блоків 

на металопластикові 
енергозберігаючі з виконанням 
внутрішніх та зовнішніх укосів. 

2015-
2016 

57 527,0 240,0 розроблена Управління праці 
та соцального 

захисту населення 

Економія 
бюджетних 
коштів за 
рахунок 

впровадження 
енергозберігаюч

их технологій  

  



29 

№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

33 Утеплення адміністративного 
будинку мінеральними плитами 
товщіною 100 мм з оздобленням 
декоротивною шпаклівкою типа 

“кораїд” 

2016 0 337,2 337,2 розроблена Управління праці 
та соцального 

захисту населення 

Економія 
бюджетних 
коштів за 
рахунок 

впровадження 
енергозберігаюч

их технологій    
34 Заміна ламп розжарювання на 

енергозберігаючі світлодіодні 
2016 0 243,6 243,6 розроблена Управління праці 

та соцального 
захисту населення 

Економія 
бюджетних 
коштів за 
рахунок 

впровадження 
енергозберігаюч

их технологій    
35 Заміна радіаторів ценрального 

опалення на більш сучасні 
біміталічні 

2016 0 263,3 263,3 розроблена Управління праці 
та соцального 

захисту населення 

Економія 
бюджетних 
коштів за 
рахунок 

впровадження 
енергозберігаюч

их технологій    
  Всього по галузі      1371,1 1084,1         

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
36 Капітальний ремонт 

(облаштування елементами 
"безбар"єрної" архітектури) 
житлових будинків (влаштування 
пандусів)  

2016 0 15,00 15,00 Розроблена Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

В заходах 
безпеки 

  
37 Капітальний ремонт 

(облаштування решітками безпеки 
вікон на сходових клітинах) 
житлових будинків (виготовлення 
ПКД)  

2016 0 100,00 100,00 Потребує 
розробки 

Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

В заходах 
безпеки 
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

38 Капітальний ремонт 
(облаштування елементами 
"безбар’єрної" архітектури) 
житлових будинків (виготовлення 
ПКД на влаштування пандусів)  

2016 0 160,00 160,00 Потребує 
розробки 

Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Лист 
Департаменту 

ЖКГ та розвитку 
інфраструктури 

ХОДА на 
виконання Указу 

Президента 
України "Про 
заходи щодо 
розв'язання 
актуальних 

проблем осіб з 
обмеженими 
фізичними 

можливостями" 
від 19.05.2011  

№ 588/11   
39 Капітальний ремонт житлового 

будинку № 1 по вул. Блюхера в м. 
Лозова Харківської області 

2016   100,00 100,00 Потребує 
розробки 

Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Приведення до 
належного 
санітарного 

стану житлових 
будівель для 
тимчасового 
поживання 
вимушених 

переселенців   
40 Капітальний ремонт житлових 

будинків ОСББ (1-27, 1-24, 3-32, 
вул. Гв. Дивізії № 38) 

2016 0 400,00 400,00 Потребує 
розробки 

Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Прведення 
першого 

капітального 
ремонту   
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

41 Реконструкція водопроводу по пр. 
Перемоги, м. Лозова, Харківська 
область  

2016 0 7046,51 7046,51 Розроблена  Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Реконструкція 
водопроводу 

фінансування у 
2016 році 

передбачено з 
Державного 

фонду 
регіонального 

розвитку 
42 Реконструкція магістральної 

теплової мережі від котельні по 
вул. Свободи, 2 з на ділянці від КТ 
12-1 до КТ 12а-2 по вул. 
Моторного у 
 м. Лозова Харківської області 

2015-
2016 

  4388,18 3297,55 Розроблена  Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Реконструкція 
магістральної 

теплової мережі 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

43 Реконструкція зовнішнього 
освітлення проспекту Перемоги м. 
Лозова, обмеженого вул. 
Моторного та вул. Кутузова, II 
черга  

2015-
2016 

0 2394,43 1403,13 Розроблена  Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Реконструкція 
зовнішнього 
освітлення 
проспекту 

Перемоги м. 
Лозова 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

44 Реконструкція очисних споруд м. 
Лозова Харківської області 
(споруди механічної очистки) 

2016 0 9717,33 9717,33 Розроблена  Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Реконструкція 
очисних споруд 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

45 Реконструкція очисних споруд м. 
Лозова Харківської області 
(споруди біологічної очистки) 

2016 0 12053,38 12053,38  Розроблена Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Реконструкція 
очисних споруд 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

46 Реконструкція зовнішнього 
освітлення по вулиці Чайковського  
(м. Лозова) 

2016 0 146,62 146,62  Розроблена Департамент 
житлово-

комунального 
господарства та 

розвитку 
інфраструктури 

Харківської 
обласної 

державної 
адміністрації 

Реконструкція 
зовнішнього 
освітлення 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

47 Реконструкція зовнішнього 
освітлення по вулиці Правди (м. 
Лозова) 

2016 0 122,55 122,55  Розроблена Департамент 
житлово-

комунального 
господарства та 

розвитку 
інфраструктури 

Харківської 
обласної 

державної 
адміністрації 

Реконструкція 
зовнішнього 
освітлення 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

48 Реконструкція самопливного 
каналізаційного колектору по вул. 
Карла Маркса до каналізаційної 
насосної станції № 2 у м. Лозова 
Харківської області 

2016 0 12082,87 12082,87  Розроблена Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Реконструкція 
самопливного 

каналізаційного 
колектору 

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

Харківської 
області 

49 Технічне переоснащення 
каналізаційної насосної станції № 3 
по  
вул. Червоногвардійській, 50-Б, м. 
Лозова 

2016 0 999,54 999,54  Розроблена Управління ЖКГБ 
Лозівської міської 
ради Харківської 
області 

Технічне 
переоснащення 
каналізаційної 

насосної станції  

об'єкт 
включено до 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області 

50 Оптимізація системи 
теплопостачання м. Лозова 
Харківської області 

2016 0 489759,36 489759,36  Розроблена Департамент 
житлово-

комунального 
господарства та 

розвитку 
інфраструктури 

Харківської 
обласної 

державної 
адміністрації 

Оптимізація 
системи 

теплопостачання  
об'єкт 

включено до 
Програми 

економічного і 
соціального 

розвитку 
Харківської 

області 

  Всього по галузі:     539 485,77 537 403,85         
КУЛЬТУРА 

51 Капітальний ремонт будівлі 
Лозівської дитячої музичної школи 
відділу культури Лозівської міської 
ради Харківської області  

  0 800,00 800,00 розроблена Відділ культури 
ЛМР 

Належне 
функціонування 
позашкільного 

закладу   
52 Капітальний ремонт  будівлі 

міського Палацу культури 
  0 3 000,00 3 000,00 розроблена Лозівський 

міський Палац 
культури 

Належне 
функціонування  

закладу 
  

53 Капітальний ремонт (утеплення 
зовнішніх стін) нежитлової будівлі 
Лозівської дитячої художньої 
школи 

  0 600,00 600,00 розроблена Відділ культури 
ЛМР 

Належне 
функціонування 
позашкільного 

закладу   
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№ 
з/п 

Найменування об'єкта (згідно з 
експертизою), його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік  
початку і 
закінчен
ня робіт 

Ступінь 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 
01.01.2016, 

%  

Кошторисна вартість 
об'єкта, тис. грн. 

Інформація про 
розробку 
проектно-

кошторисної 
документації 
(розроблена, 

розробляється, 
потребує 

розробки) 

Розпорядник коштів Обґрунтування 
необхідності 
проведення 

капітальних робіт 
Примітка 

усього залишок на 
01.01.2016 

54 Поповлення бібліотечних фондів та 
проведення підписки періодичних 
видань 

  0 70,00 70,00       

  
  Всього по галузі культура     4470,00 4470,00         

МІСЬКВИКОНКОМ 

55 Капітальні видатки на ремонт 
покрівлі 2016   120,00 120,00       

  

56 Капітальні видатки на придбання 
обладнання 2016   263,00 263,00       

  

  Всього по галузі     383,00 383,00         

  Всього по місту     614 317,93 606 564,49         
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Додаток 1 
до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Лозова на 2016р. 
(продовження) 

 
Пропозиції щодо проекту плану капітального будівництва, 

проведення реконструкції, капітальних ремонтів та капітальних видатків по м.Лозова 
по реалізації міні-проектів – переможців Харківського обласного конкурсу розвитку територіальних громад «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» 

 у 2016 році (ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ) 
 

№ 
з/п 

Назва проекту ким підготовлено Пріоритет конкурсу 
Загальна 

сума проекту 

в т.ч. за джерелами: 

Га
л

уз
ь 

грант 
обласної ради 

міський 
бюджет 

внесок 
конкурсанта 

1 

"Якість освіти – важлива складова 
успішного майбутнього" (придбання 
демонстраційних телевізорів в 
Панютинській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів №1 Лозівської міської ради 
Харківської області) 

ініціативна група батьків 
Панютинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 Лозівської 
міської ради Харківської 
області. 
Каліманова Валентина 
Олексіївна 

3. «Добробут 
громад» 

177200,00 88423,00 79740,00 9037,00 

о
св
іт

а
 

2 

"З турботою про учнів інвалідів - 
візочників" (створення умов для 
відвідування дітей з обмеженими 
фізизичними можливостями Лозівської 
ЗОШ №1) 

ініціативна група батьків 
Лозівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 Лозівської 
міської ради Харківської 
області. 
Максименко Наталія 
Миколаївна 

3. «Добробут 
громад» 

199964,00 98982,00 89984,00 10998,00 

о
св
іт

а
 

3 

"Спорт - наша надія" (встановлення 
модульної душової та облаштування 
централізованої каналізації на стадіоні 
"Локомотив" м. Лозова з метою 
створення комфортних умов для заняття 
спортом) 

ініціативна група 
мешканців міста, які 
займаються спортом. 
Кшиштиняк Юрій Здихович 

3. «Добробут 
громад» 

93085,00 46542,50 41888,00 4654,50 

сп
о
р
т
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№ 
з/п 

Назва проекту ким підготовлено Пріоритет конкурсу 
Загальна 

сума проекту 

в т.ч. за джерелами: 

Га
л

уз
ь 

грант 
обласної ради 

міський 
бюджет 

внесок 
конкурсанта 

4 

"Харчування - запорука здорового життя" 
(придбання енергоефективного 
обладнання для харчоблоку ЛНВК "ЗНЗ-
ДНЗ №8" Лозівської міської ради 
Харківської області) 

ініціативна група батьків 
Лозівського навчально-
виховного комплексу 
"загальноосвітній 
навчальний заклад - 
дошкільний навчальний 
заклад №8" Лозівської 
міської ради Харківської 
області. 
Антонова Яна Григорівна 

1. 
«Енергоефективність 
та 
енергозбереження» 

124095,00 62047,50 55718,70 6328,80 

о
св
іт

а
 

5 

"З турботою про юних музикантів. 
Покращення побутових умов 
повсякдення - як фактор естетичного 
виховання дітей" (покращення санітарно-
гігієнічних умов в Лозівській дитячій 
музичній школі) 

Ініціативна група 
батьківського комітету 
Лозівської дитячої 
музичної школи Лозівської 
міської ради Харківської 
області. 
Неділько Тетяна Олексіївна 

3. «Добробут 
громад» 

176016,00 87200,00 79900,00 8916,00 

ку
л
ьт

ур
а

 

6 

"Енергію споживаємо - про добробут 
дбаємо!" (створення комфортних умов 
навчання дітей шляхом заміни вікон на 
металопластикові у будівлі шкільного 
підрозділу Лозівського навчально-
виховного комплексу №10 "ЗНЗ-ДНЗ" 
Лозівської міської ради Харківської 
області) 

ініціативна група батьків 
Лозівського навчально-
виховного комплексу №10  
"ЗНЗ-ДНЗ" Лозівської 
міської ради Харківської 
області. 
Сисоєва Наталія Олексіївна 

1. 
«Енергоефективність 
та 
енергозбереження» 

199690,00 98846,00 90460,00 10384,00 

о
св
іт

а
 

7 

"Щоб покращити умови праці кухарям, 
потрібно мати харчоблок сучасний нам" 
(ремонт вентиляційної системи і 
оздоблення харчоблоку в Панютинському 
ДНЗ (ясла-садку) № 2 "Веселка" 
Лозівської міської ради Харківської 
області) 

ініціативна група батьків 
Панютинського 
дошкільного навчального 
закладу (ясла-садка) №2 
"Веселка" Лозівської 
міської ради Харківської 
області. Чорна Наталія  
Олександрівна 

3. «Добробут 
громад» 

179530,00 87970,00 82583,00 8977,00 

о
св
іт

а
 



37 

№ 
з/п 

Назва проекту ким підготовлено Пріоритет конкурсу 
Загальна 

сума проекту 

в т.ч. за джерелами: 

Га
л

уз
ь 

грант 
обласної ради 

міський 
бюджет 

внесок 
конкурсанта 

8 

"Дитина має бути здоровою" (заміна 
зіпсованої підлоги в спортивній залі 
Лозівської ЗОШ №12) 

ініціативна група батьків 
Лозівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №12 Лозівської 
міської ради Харківської 
області. 
Ляшук Олена Геннадіївна 

3. «Добробут 
громад» 

199734,00 98869,00 90679,00 10186,00 

о
св
іт

а
 

9 

"Готуємо швидко, економно і дуже 
смачно" (забезпечення хворих якісним 
дієтичним харчуванням, створення 
комфортних умов праці персоналу 
харчоблоку Лозівської міської лікарні 
КЗОЗ "Лозівське територіальне медичне 
об'єднання" та зменшення витрат 
електричної енергії шляхом придбання 
для довгострокового користування та 
встановлення нового обладнання) 

ініціативна група 
мешканців м. Лозова, які 
користуються послугами 
Лозівської міської лікарні 
КЗОЗ "Лозівське ТМО". 
Орлова Раїса Іванівна 

1. 
«Енергоефективність 
та 
енергозбереження» 

199900,00 99950,00 89955,00 9995,00 

м
ед
и
ц
и
н
а

 

10 

"Капітальний ремонт зовнішнього 
освітлення території КЗОЗ "Лозівська 
ЦРЛ"" (створення комфортих умов та 
забезпечення умов пересування 
відвідувачів та працівників КЗОЗ 
"Лозівська ЦРЛ" КЗОЗ "Лозівське 
територіальне медичне об'єднання" 
шляхом реконструкції зовнішнього 
освітлення території) 

ініціативна група 
мешканців м. Лозова, які 
користуються послугами 
Лозівської міської лікарні 
КЗОЗ "Лозівське ТМО". 
Орлова Раїса Іванівна 

1. 
«Енергоефективність 
та 
енергозбереження» 

199940,00 99970,00 89973,00 9997,00 

м
ед
и
ц
и
н
а

 

11 

"Енергія та тепло заради майбутнього - 
Збережемо тепло - збережемо Україну!" 
(заміна вікон та дверей на 
енергоефективні в житловому будинку 
ОСББ "1-26" м. Лозова) 

ОСББ "1-26". 
Натягін Микола 
Володимирович 

1. 
«Енергоефективність 
та 
енергозбереження» 

197988,00 97014,00 87115,00 13859,00 

О
С
Б
Б

 

12 

"Зробимо Палац комфортним для всіх" 
(поточний ремонт туалетних кімнат в 
Лозівському міському Палаці культури з 
урахуванням забезпечення 
безперешкодного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями) 

ініціативна група 
батьківського комітету 
колективів художньої 
самодіяльності Палацу 
культури. 
Матушкін Андрій Іванович 

3. «Добробут 
громад» 

199240,00 98624,00 90654,00 9962,00 

ку
л
ьт

ур
а
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№ 
з/п 

Назва проекту ким підготовлено Пріоритет конкурсу 
Загальна 

сума проекту 

в т.ч. за джерелами: 

Га
л

уз
ь 

грант 
обласної ради 

міський 
бюджет 

внесок 
конкурсанта 

13 

"Капітальний ремонт малої спортивної 
зали та тренажерної зали в Лозівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7, 
як крок до спортивного майбутнього 
підростаючого покоління" 

ініціативна група батьків 
Лозівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №7 Лозівської 
міської ради Харківської 
області. Свергуненко 
Марина Анатоліївна 

3. «Добробут 
громад» 

199314,00 98660,00 89492,00 11162,00 

о
св
іт

а
 

14 

"Енергозбереження - вимога часу" 
(заміна застарілої електроплити та шафи 
жарочної на енергозберігаючі в 
Лозівській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів №12) 

ініціативна група батьків 
Лозівської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №12 Лозівської 
міської ради Харківської 
області. Ляшук Олена 
Геннадіївна 

1. 
«Енергоефективність 
та 
енергозбереження» 

39160,00 19580,00 17582,00 1998,00 

о
св
іт

а
 

15 

"Острів дитинства" (облаштування 
тіньових навісів в Лозівському ДНЗ №10 
"Калинка" Лозівської міської ради 
Харківської області) 

ініціативна група батьків 
Лозівського дошкільного 
навчального закладу №10 
"Калинка" Лозівської 
міської ради Харківської 
області. Бацман Наталія 
Володимирівна 

3. «Добробут 
громад» 

198173,00 98095,00 89574,00 10504,00 

о
св
іт

а
 

16 

"Увага до дитини сьогодні - майбутнє 
країни завтра" (забезпечення економії 
теплової та електроенергії шляхом заміни 
вікон і дверей на енергозберігаючі у всіх 
приміщеннях ЛДНЗ №11) 

ініціативна група батьків 
Лозівського дошкільного 
навчального закладу 
(ясла-садок) 
комбінованого типу №11 
"Берізка" Лозівської 
міської ради Харківської 
області. 
Заєць Вікторія Леонідівна 

1. 
«Енергоефективність 
та 
енергозбереження» 

199998,00 99999,00 90000,00 9999,00 

о
св
іт

а
 

17 

"Сонячні вікна" (заміна вікон на 
енергозберігаючі в приміщенні ГО 
"Лозівський центр інвалідів, дітей 
інвалідів та їх батьків "Жемчужинки") 

ГО "Лозівський центр 
інвалідів, дітей інвалідів та 
їх батьків "Жемчужинки". 
Ашиткова Ольга 
Михайлівна 

1. 
«Енергоефективність 
та 
енергозбереження» 

47900,00 22992,00 22034,00 2874,00 

со
ц
іа
л
ьн
а
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Га
л

уз
ь 
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внесок 
конкурсанта 

18 

"Спорт - моє життя" (капітальний ремонт 
душової кімнати (для чоловіків) в дитячо-
юнацькій спортивній школі "Юність" з 
урахуванням забезпечення 
безперешкодного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями) 

Ініціативна група 
батьківського комітету  
дитячо-юнацькій 
спортивній школі "Юність" 
за участю громадської 
організації "Інваспорт". 
Малюк Сергій 
Миколайович 

3. «Добробут 
громад» 

199990,00 99995,00 89995,00 10000,00 

сп
о
р
т

 

19 

«Здоров'я і довголіття» (облаштування 
спортивної кімнати у відділенні 
соціально-побутової адаптації 
територіального центру Лозівської міської 
ради) 

ініціативна група людей 
похилого віку, які 
користуються послугами 
територіального центру 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
Лозівської міської ради. 
Петренко Анатолій 
Іванович 

3. «Добробут 
громад» 

101684,00 50334,00 46063,00 5287,00 

со
ц
іа
л
ьн
а

 

  ВСЬОГО по м. ЛОЗОВА     3132601,00 1554093,00 1413389,70 165118,30   
 
 
 
Гранкін, 2-56-15 


