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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

 голови Борівської районної державної адміністрації Кіяна Віталія 

Олексійовича про проведену роботу у 2017 році 

  

Борівська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує повноваження, 

делеговані районною радою. На території району забезпечується виконання 

Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади. 

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну стабільність в 

країні через втручання зовнішнього агресора, проведення антитерористичної 

операції в східних регіонах України та інших чинників, у районі досягнуто ряд 

позитивних зрушень у реальному секторі економіки та розв’язано ряд соціальних 

проблем. 

Слід наголосити, що виконання власних повноважень районної державної 

адміністрації і делегованих районною радою були спрямовані на всебічне 

задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, 

виконання програмних документів, у т.ч. Програми економічного і соціального 

розвитку Борівського району на 2017 рік. 

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах 

втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України, їх практичної 

реалізації на місцях та виконання заходів Стратегії регіонального розвитку 

Харківської області на період до 2020 року. 

Робота районної державної адміністрації у звітному періоді спрямовувалася 

на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, 

ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, 

сприяння залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки, 

вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та 

соціального захисту населення у непростий для нашої країни час. 

Розв’язання основних економічних і соціальних проблем району 

здійснюється через підготовку та організацію виконання щорічних програм 

економічного і соціального розвитку району.  

У програмах, з урахуванням пріоритетів та проблем, визначені 

першочергові завдання розвитку району та критерії їх досягнення, заходи 

координації дій районної державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування, територіальних органів міністерств та відомств, які спрямовані 

на реалізацію визначених завдань. З метою забезпечення їх виконання розроблено 

комплекс заходів з визначенням конкретних виконавців і строків виконання. 

Механізм контролю реалізації даних програм передбачає звітність про виконання 

завдань на засіданнях колегії районної державної адміністрації та на сесіях 

районної ради. 

Різнопланова організаторська робота щодо реалізації делегованих 

повноважень постійно знаходила своє відображення в розпорядженнях голови 

районної державної адміністрації, питання діяльності систематично розглядались 
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на засіданнях колегії та нарадах із залученням керівників управлінь, відділів 

районної державної адміністрації, сільських, селищного голів, депутатів районної 

ради, представників установ та організацій, що діють на території району. За 

звітний період проведено 7 засідань колегії, на яких було розглянуто 21 питання. 

За результатами розгляду, яких прийнято відповідні розпорядження. Питання, що 

розглядалися на засіданнях колегії, стосувалися ефективного використання землі, 

соціального захисту населення, освіти, медицини, діяльності агропромислового 

комплексу, економічного розвитку, виконання бюджету району та ін. 

Борівська районна державна адміністрація впродовж року тісно 

співпрацювала з районною радою, депутатським корпусом, сільськими та 

селищною радами для вирішення на засадах взаємопорозуміння інтересів 

територіальної громади. Без цієї взаємодії ми ніколи не змогли б наблизитись ні 

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

Хочу більш детально зупинитися на питаннях виконання одного з головних 

показників програми - галузі сільське господарство. 

За результатами роботи в 2017 року по галузі сільського господарства 

індекс об’єму сільськогосподарського виробництва склав 98,1% (по області 

показник за січень-листопад 88,7%): 

- по галузі рослинництва – 98,1% (область за січень-листопад 87,6%) 

- по галузі тваринництва – 97,0% (область за січень-листопад 93,5%). 

 

ІНДЕКС 

об’єму виробництва сільськогосподарської продукції 

по сільськогосподарським підприємствах Борівського району 

за 2017 рік в порівнянні до 2016 року 

 
 

Тваринництвом в районі займаються 3 сільськогосподарських підприємства. 

Станом на 01.01.2018 року чисельність поголів’я ВРХ в сільськогосподарських 

підприємствах становить 1833 голів, в т.ч. 814 корів. В порівнянні з відповідним 

періодом минулого року поголів’я ВРХ збільшилось на 2% (+36 гол.), чисельність 

корів збільшилась на 4% (+32 гол.). 

Валовий надій молока за 2017 склав 5075 тонни (2016 рік – 5075 тонн). 

Вироблено м’яса в живій вазі 161 тонн що на 46,7 тонни менше ніж в 2016 році 

(2016 рік – 114,3 тонн). 
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За звітний період господарства району реалізували 102,4 тони м’яса. 

Надій молока на початкову корову склав 6490 кг, що менше минулого року 

на +6% (342 кг). 

Отримано приплоду ВРХ 772 голів, на 11 голів менше 2016 року або 99%. 

Введено в основне стадо 269 первістки, оновлено дійне стадо на 33 %. 

 

Валове виробництво продукції тваринництва за 2017 рік 

(в цінах 2010 року, тис. грн.) 

Продукція 2016р. 2017р. 

2017 р. до 

2016р. 

+/- % 

Молоко 12565,2 12619,5 +54,3 100,4 

Вирощено м’яса ВРХ 2220,1 1874,3 -345,8 84,4 

Вирощено м’яса свиней 216,5 - -216,5 - 

Разом 15001,8 14494,0 -507,8 96,6 

 

За 2017 рік сільськогосподарськими підприємствами було зібрано зернових 

та зернобобових культур 73,5 тис. тонни з площі 18,2 тис. га при середній 

урожайності 40,4 ц/га, що на 23,1 тис. тон менше ніж у 2016 році, відповідно 

урожайність зменшилася на 4,1 ц/га, в тому числі: 

 

2016 рік 2017 рік +/- 

Площа, 

га 

Урожа

йність, 

ц/га 

Валови

й збір, 

тонн 

Площа

, га 

Урож

айніс

ть, 

ц/га 

Валов

ий 

збір, 

тонн 

Пло

ща, 

га 

Урож

айніст

ь, ц/га 

озима пшениця 15020 47,6 71481 11379 48,8 55521 -3641 +1,2 

овес 98 25,7 252 75 24,5 183 -23 -1,2 

ярий ячмінь 2151 29,6 6370 2057 34,9 7178 -94 +5,3 

кукурудза 2969 54,6 16198 3151 25,3 7957 +182 -29,3 

Соняшника зібрано 60,2 тис. тонн з площі 18,7 тис. га, що 9,2% або на 5,2 

тис. тонн більше, ніж у 2016 році, при середній урожайності 32,2 ц/га. 

Цукровий буряк вирощувався тільки в одному господарстві ФГ «Нива 

2006». З площі 60 га було зібрано 1442 тони в заліковій вазі, при середній 

урожайності 240,4 ц/га, що на 37,5 ц/га менше, ніж у 2016 році. 

Озимих культур під урожай 2018 року посіяно на площі 17,0 тис. га що на 

7% більше 2016 року, в т.ч. озимої пшениці та тритикале 15996 га (на 4,3% більше 

попереднього року) озимого ріпаку посіяно 847 га – 104% до попереднього року. 

З посіяних площ отримано сходи на 100%. Всі сходи знаходяться у доброму та 

задовільному стані. 
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В підсумку сільськогосподарські підприємства району отримали валовий 

збір культур наведений у таблиці:    (тонн)          

 

Культури 2016 рік 2017 рік +/- % 

Зернові та зернобобові, 

всього 
96632 73439 -23193 76,0 

в. т ч. озима пшениця та 

тритикале 
71481 56107 -15374 78,5 

Ярі зернові та 

зернобобові, всього 
25151 17332 -7819 68,9 

в т. ч. овес 252 184 -68 72,6 

ярий ячмінь 6370 7181 +811 112,7 

яра пшениця 286 665 +379 232,5 

горох 0 40 +40  

просо 1512 958 -554 63,4 

гречка 482 285 -197 59,1 

кукурудза на зерно 16198 7953 -8245 49,1 

суміш колосових  143 +143  

Соняшник 54992 60159 +5167 109,4 

Цукровий буряк 1668 1442 -226 86,5 

Соя 408 296 -112 72,3 

Ріпак озимий  1120 +1120  

 

Нової техніки у 2017 році придбано 47 одиниць на загальну суму 90,1 млн. 

грн., що на 11,4 млн. грн. менше, ніж у 2016 році. 

За 2017 рік 2 господарства району отримали кредит на суму 17,4 млн. грн. 

Середній розмір заробітної плати в галузі сільське господарство в 2017 році 

склав 6030 грн. по області цей показник склав 5300 грн.  

За оренду земельних ділянок (паїв) відповідно до укладених договорів 

оренди сільськогосподарські підприємства району розрахувалися повністю на 

100 % так як і в 2016 році. 

У порівнянні з попереднім роком досягнуте збільшення середнього розміру 

плати за 1 гектар орендованої землі відповідно до укладених договорів на 587 грн. 

або на 40,0%. Цей показник склав 2035 грн. (в 2016 році - 1448 грн.). по області 

2155 грн. 

Розмір плати за оренду земельних часток (паїв) за 2017 рік в середньому по 

району становить 6,28% від вартості земельної ділянки (2016 року цей показник 

становив 5,23%). 

Промисловість 

За січень-жовтень 2017 року підприємствами Борівського району 

реалізовано промислової продукції на 38259,0 тис. грн. що на 5,4 % більше 

аналогічного показника 2016 року. 

Збільшення відбулося за рахунок ведення активної господарської діяльність 

підприємством ТОВ «КУБГАЗ-БОРОВА» в сфері добування природного газу. 
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Бюджет 

Зведений план по доходах загального фонду за 2017 року виконаний на 

102,1%, при плані 195648,8 тис. грн., фактично в місцеві бюджети надійшло 

199787,7тис. грн.. 

Трансфертів з державного бюджету надійшло 147293,1 тис. грн., з них : 

- освітня субвенція – 20979,0тис. грн.. 

- медична субвенція – 15139,1 тис. грн.. 

- базова дотація – 1808,2 тис. грн.. 

- додаткова дотація – 9680,9 тис. грн.. 

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та 

допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 

29199,6тис.грн. 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати –49041,0тис. грн..  

- на надання пільг та житлових субсидій населенню,придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 2011,6тис. грн.. 

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною» -897,6тис. грн..  

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -382,6тис. грн.. 

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб – 707,1 тис. грн.. 

- інші субвенції – 15339,2 тис. грн. 

Власних доходів за 2017 рік в місцеві бюджети району надійшло 52494,6 

тис. грн., що становить 117,3% до передбачених бюджетом, понад план надійшло 

7723,4тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року додатково в 

бюджет надійшло 12820,4 тис. грн., що становить 132,3% до 2016 року. 

До районного бюджету власних доходів надійшло 28761,0 тис. грн., що 

становить 105,3% до передбачених бюджетом. В порівнянні з відповідним 

періодом минулого року додатково в бюджет надійшло 8731,3 тис. грн., що 

становить 143,6% до 2016 року. 

Власні доходи в розрізі місцевих рад 

Назва бюджету Всього (без урахування трансфертів) 

План Факт %  Перевикон

ання 

Районний бюджет 27327,5 28761,0 105,3 1433,5 

Борівська селищна рада 6457,9 8210,6 127,1 1752,7 

Богуславська сільська рада 1740,8 2066,4 118,7 325,6 

Вищесолоненська сільська рада 998,9 1199,0 120,0 200,1 

Гороховатська сільська рада 884,6 998,2 112,8 113,6 
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Ізюмська сільська рада 1723,0 2005,3 116,4 282,3 

Піско-Радьківська сільська рада 1645,5 1781,3 108,3 135,8 

Першотравнева сільська рада 1344,0 2489,6 185,2 1145,6 

Підвисочанська сільська рада 711,2 2287,8 321,7 1576,6 

Підлиманська сільська рада 1074,3 1318,1 122,7 243,8 

Чернещинська сільська рада 863,4 1377,2 159,5 513,8 

Всього 44771,2 52494,6 117,3 7723,4 

 

Всі сільські бюджети виконали доходну частину бюджету. 

Фінансування запланованих видатків районного бюджету проводилися в 

межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до 

встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих 

бюджетів. 

Кошти зведеного бюджету в першу чергу спрямовувалися на фінансування 

захищених статей видатків. 

Станом на 01.01.2018 р. профінансовано видатки: на оплату праці – 

53017,1тис.грн., на медикаменти 3,1 тис. грн., на харчування – 3035,8 тис. грн., на 

плату енергоносіїв – 7962,8 тис. грн., поточні трансферти – 14013,6 тис. грн.,  

стипендії, пенсії, допомоги та інші виплати населенню – 81922,8 тис. грн. та інші. 

Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних 

установ, та енергоносіїв що фінансуються з районного бюджету, відсутня. 

 

Доходи населення 

Основним завданням органів влади, керівників підприємств, установ, 

закладів в 2017 році було забезпечення своєчасної виплати та збільшення розміру 

заробітної плати. 

Згідно даних Головного управління статистики у Харківській області 

номінальна заробітна плата в середньому на одного штатного працівника по 

району за 9 місяців дорівнює 5351 грн., що вище рівня мінімальної заробітної 

плати (3200 грн.) – на 1,7 рази та на 17% менше середньообласного показника 

який склав 6444 грн. 

Відділом з питань праці та зайнятості населення управління соціального 

захисту населення районної державної адміністрації щомісячно здійснюється 

моніторинг рівня середньомісячної заробітної плати та щотижнево з погашення 

заборгованості із її виплати. 

Протягом 2017 року вирішилося питання заборгованість із виплати 

заробітної плати по без балансових структурних підрозділах «Борівський 

районний відділ енергозбуту» та «Борівський район електричних мереж» АК 

Харківобленерго» яка на 01.01.2017 року складала 401,4 тис. грн. Станом на 

01.01.2018 по Борівському районі заборгованість із виплати заробітної плати не 

обліковується. 

З керівниками підприємств та організацій, у яких низький рівень заробітної 

плати проводиться відповідна робота по підвищенню ними рівня заробітної плати 

не нижчої, ніж в середньому по районі. Керівники запрошуються на засідання 
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робочої групи з питань дотримання суб’єктами господарювання законодавства 

про працю. 

 

Зайнятість населення 

Ринок праці району характеризувався зменшенням рівня офіційно 

зареєстрованого безробіття з 6,22% населення працездатного віку станом на 

01.01.2017 року до 6,20% населення працездатного віку станом на 01.01.2018. 

За 2017 рік створено 237 нових робочих місць що становить 107,7 % до 

показника Програми зайнятості. 

Із 1808 громадян, які протягом 2017 року перебували на обліку в службі 

зайнятості, допомогу у працевлаштуванні надано 1059 безробітним, проходило 

професійне навчання 298 осіб, в громадських та інших роботах тимчасового 

характеру брало участь 579 осіб. 

Надано одноразову допомогу для відкриття підприємницької діяльності 1 

особі на суму 21,46 тис. грн. 

Середній розмір допомоги по безробіттю становить 1449,10 грн., що 

становить 110,9% до попереднього року або 142,05 грн. більше минулого року. 

Капітальне вкладення та залучення інвестиції. 

У звітному році вдалося залучити значну суму коштів це понад 24 млн. грн. 

Ці кошти були спрямовані на капітальні та поточні ремонти закладів соціальної 

сфери, їх матеріально-технічне забезпечення; освітлення та благоустрій населених 

пунктів району; придбання спецтехніки; підвищення добробуту населення. Так в 

цілому протягом 2017 року Борівському району за рахунок коштів різних джерел 

фінансування залучено 24 млн. 786 тис. грн. з них: 

з державного бюджету 2 млн. 344,0 тис. грн.; 

з обласного бюджету 6 млн. 429,0 тис. грн. 

з районного бюджету 2 млн. 749,4 тис. грн. 

з селищного та сільських бюджетів 7 млн. 470,9 тис. грн. 

за рахунок спонсорських коштів 5 млн. 792,7 тис. грн. 

По галузі освіти всього залучено 8 млн. 657,9 тис. грн. з них обласний 

бюджет 2 млн. 357,1 тис. грн., районний бюджет 2 млн. 376,4 тис. грн., селищний 

та сільські бюджети 1 млн. 549,7 тис. грн. спонсорські кошти 2 млн. 374,7 тис. 

грн. 

По галузі медицина всього залучено 1 млн. 707,8 тис. грн. з них обласний 

бюджет 1 млн. 139,0 тис. грн., районний бюджет 120,0 тис. грн., селищний та 

сільські бюджети 448,8 тис. грн. 

По галузі культура всього залучено 3 млн. 353,2 тис. грн. з них державний 

бюджет 506,0 тис. грн., обласний бюджет 161,9 тис. грн., районний бюджет 

253,0 тис. грн., селищний та сільські бюджети 1 млн. 062,3 тис. грн. та 

спонсорські кошти 1 млн. 370,0 тис. грн. 

По галузі житлово-комунального господарства та благоустрою всього 

залучено 9 млн. 019,1 тис. грн. з них державний бюджет 1 млн. 838,0 тис. грн., 

обласний бюджет 2 млн. 771,0 тис. грн., селищний та сільські бюджети 

4 млн. 410,1 тис. грн. 

По галузі спорт за рахунок спонсорських коштів 2 млн. 048,0 тис. грн. 
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Охорона здоров'я 

Впровадження базових засад європейської медицини та підготовка системи 

охорони здоров’я до переходу на страхову модель залишаються пріоритетними та 

перспективними напрямками діяльності місцевих органів влади у контексті 

реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.  

Станом на 01.01.2018 р. в районі забезпечено стабільне функціонування  

Борівської центральної районної лікарні  та Борівського ЦПМСД до складу якого 

увійшли 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 12 ФАПів та 

ФП. 

У 2017 році з державного бюджету отримано імунобіологічних препаратів 

на загальну суму 91,7 тис. грн.. 

У 2017 році на укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я профінансовано 120,0 тис. грн.. на поточний ремонт покрівлі ганку 

поліклінічного відділення Борівської ЦРЛ, у тому числі  за кошти минулих років – 

80,1 тис. грн., та за кошти районного бюджету – 39,9тис. грн.. 

В 2017 році продовжено капітальний ремонт в АЗПСМ с. Ізюмське за 

рахунок коштів сільської ради на суму 350,2 тис. грн. За рахунок коштів 

Ізюмської сільської ради проведено поточний ремонт ФП с. Дружелюбівка 

(заміна вікон і вхідних дверей на енергозберігаючі, заміна електропроводки) на 

суму 36 тис. грн. 

За рахунок коштів Чернещинської сільської ради проведено поточний 

ремонт (заміна вікон і вхідних дверей на енергозберігаючі) АЗПСМ с. Чернещина 

на суму 39,20 тис. грн.. За рахунок коштів Підвисочанської сільської ради 

проведено поточний  ремонт ФАПу с. Підвисоке та ФП с. Калинове  (заміна вікон 

і вхідних дверей на енергозберігаючі). 

Від КЗОЗ «ОКЛ – ЦЕМД та МК» отримано на відповідальне зберігання 

прилад ультразвуковий скануючий ULTIMA PA excpert, вартістю 1 119.0 тис. грн. 

За рахунок сільських та селищного бюджетів отримано кошти на придбання  

хімреактивів  для клініко-діагностичної лабораторії на суму 37,7тис. грн.. 

За рахунок коштів сільської ради придбано медичне обладнання, меблі, 

м’який та  твердий інвентар  для АЗПСМ с. Ізюмське на суму 90 тис. грн.. 

За рахунок коштів Піско-Радьківської сільської та Борівської селищної ради 

придбано бензин для доставки хворих  на гемодіаліз до м. Харків на суму 57265 

грн. 

За рахунок коштів Борівської селищної ради придбано комп’ютерну техніку 

для АЗПСМ смт. Борова на суму 70 тис. грн.. 

За рахунок районного бюджету виділено кошти на придбання туберкуліну 

на суму 30 тис. грн., вогнегасників на суму 6400 грн., запасні части для  

санітарного автотранспорту на суму 11000 грн., комп’ютерної техніки для 

Борівського ЦПМСД на суму 45000 грн. 

З районного бюджету виділені кошти на лікування онкологічних хворих у 

сумі 20,0тис. грн.. 

Середня заробітна плата медичних працівників по Борівському ЦПМСД 

складає 3809,5 грн. проти 2664,4 грн. у 2016 році. 
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Середня заробітна плата медичних працівників по Борівській ЦРЛ складає 

4164,66 проти 3044,88 у 2016  році. 

Понад три роки на контролі районної державної адміністрації перебуває 

питання щодо належного медичного обслуговування внутрішньо переміщених 

осіб та учасників АТО. 

За 2017 р. звернулось за медичною допомогою до Борівського ЦПМСД 41 

особа з числа вимушених переселенців із зони АТО. Профінансовано на 

організацію медичної допомоги вищевказаним категоріям громадян з місцевих 

бюджетів 49,6 тис. грн. 

У Борівському районі запроваджено один з найбільш досконалих підходів 

до медичного забезпечення демобілізованих бійців із залученням соціальних 

служб, громадських організацій учасників АТО. В районі зареєстровано 140 

учасника АТО. В 2017 р. оглянуто 115 учасників АТО (82% від зареєстрованих). 

Решта демобілізованих на медичні огляди не з’явилися у зв’язку з відмовою, 

службою за контрактом та зміною фактичного місця проживання. 

В 2017 році продовжувалася робота по зубопротезуванню учасників АТО, 

за рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми «Здоров’я 

Слобожанщини» проведено протезувань 5 осіб із 16, що потребують 

зубопротезування, на суму 8 тис. грн., решта не зубопротезовані в зв’язку з 

обмеженим фінансуванням. 

В 2017 році в обласному госпіталі для інвалідів війни проліковано 1 особа. 

Санаторно-курортне оздоровлення пройшли 3 учасника АТО. 

Проводилося лікування учасника АТО з захворюванням на Гепатит, 

проведено перший етап лікування в Борівській ЦРЛ за кошти обласного бюджету 

за Програмою «Здоров’я Слобожанщини» разом 45290,11 грн. та обстежено на 

гепатити безкоштовно трьох учасників АТО в Обласній інфекційній лікарні. 

В Борівському районі у 2017 р. з державного бюджету передбачена цільова 

субвенція в обсязі 383,6 тис. грн.. на відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань для реалізації Урядової програми «Доступні 

ліки» відповідно до постанови КМУ від 09.11.2016  №863 «Про запровадження  

відшкодування вартості лікарських засобів». 

Станом на 01.01.2018 р. виписано 9477 рецептів для безкоштовного  

отримання або із незначною доплатою лікарських препаратів, отримали лікарські 

засоби 5656 осіб, проведено відшкодування аптечними закладами за відпущені 

лікарські засоби на загальну суму 366962,00 грн. 

 

Освіта 

В 2017-2018 навчального року освітній процес в районі здійснюється у 8 

закладах загальної середньої освіти для 1498 учнів. Всього функціонуватиме 107 

класів, з них 15 класів, наповнюваністю менше 5 чоловік. 

В районі діють 2 позашкільні заклади освіти: Будинок дитячої та юнацької 

творчості і дитячо-юнацька спортивна школа. Своєю роботою БДЮТ у 27 гуртках 

охоплює 631вихованця. В ДЮСШ працює 24 групи: 8 груп з волейболу, 12 груп з 

футболу та 4 групи з спортивного туризму. Всього охоплено 416 вихованців. 
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В районі забезпечено безперебійний підвіз 353 школяра та 78 педагогів до 

місця навчання та роботи. На організацію підвозу витрачено 855,0 тис. грн. кошти  

субвенцій з селищної та сільських рад. 

У 2017 році гаряче харчування учнів було організовано в усіх 

загальноосвітніх навчальних закладах району. На організацію харчування за 

рахунок субвенцій селищної та сільських рад витрачено 1904,2 тис. грн.  

Протягом 2017 року проведено ряд заходів для покращення матеріально 

технічної бази закладів освіти. Зокрема: 

- за рахунок допомоги міжнародного донора GIZ проведено капітальний 

ремонту даху та замінена дверей на металопластикові у Підлиманській ЗОШ І-ІІ 

ступенів – філії ООЗ на суму 1 425,260 тис. грн. та за рахунок обласного бюджету 

проведено капітальний фасаду та цоколя  вартість робіт склала 1 331,0 тис. грн. 

- за рахунок залишків освітньої субвенції придбано та замінено вікна на 

енергозберігаючі в ООЗ «Борівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної 

ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника» на суму 

1456,2 тис. грн., ще 199,0 тис. грн. на ці заходи залучено за рахунок обласного 

конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє». 

- за рахунок обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє» замінено старі дерев’яні вікна на металопластикові 

енергозберігаючі в Чернещинському НВК на суму 199,9 тис. грн. 

- за тісної співпраці з Підвисочанською сільською радою проведена заміна 

дерев’яних вікон на металопластикові енергозберігаючі в Підвисочанській ЗОШ І-

ІІІ ст. на суму 327,5 тис. грн. 

Для освітнього окружного закладу за рахунок коштів обласного бюджету: 

- придбано комплекти обладнання кабінетів хімії, фізики та біології - 

593,5 тис. грн. 

- шкільні меблі для кабінетів в сумі 123,8 тис. грн. 

За рахунок фінансування районного бюджету:  

- придбано запасні частини для шкільних автобусів та замовлено випускної 

документацію – 259,3 тис. грн. 

- оплачено послуги страхування та технічний огляд шкільних автобусів, 

послуги зв`язку «Укртелеком» - 41,4 тис. грн.  

За рахунок допомоги Карітас Україна проведення поточний ремонт підлоги 

спортивної зали, стелі та освітлення актового залу, облаштувано санвузли та 

пандуса для маломобільних груп населення, замінено радіатори та трубопровід у 

спортивному залі, проведено часткове шпатлювання стін фасаду на суму – 

949,4 тис. грн. 

З метою забезпечення стабільної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий 

період за кошти районного бюджету та відповідних місцевих рад здійснено: 

- будівництво модульної котельні на твердому паливі для Першотравневої 

ЗОШ І-ІІІ ст. вартістю – 1417,7 тис. грн. 

- капітальний ремонт котла для опалення в Ізюмській ЗОШ І-ІІ ст. 

вартістю 215,1 тис. грн. 
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- встановлено вузли обліку теплової енергії у Підлиманській ЗОШ І-ІІ 

ступенів – філії ООЗ. та Гороховатській ЗОШ І-ІІІ ст.. на загальну суму 

70,2 тис. грн. 

- виготовлено за рахунок районного бюджету ПКД на «Капітальний ремонт 

в Окружному опорному закладі «Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Борівської 

районної ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника». 

Вартість документації 269,5 тис. грн.. Цей захід є важливим кроком для 

подальшого залучення інвестицій в розвиток ООЗ в 2018 році. 

 

Культура і туризм 

Діяльність закладів культури на протязі 2017 року було спрямовано на 

розвиток духовності, історичних цінностей народу.  

Протягом року збережена мережа закладів культури району (21 клуб, 23 

бібліотеки, 1 музична школа). 

Всього в клубних закладах району працюють 165 клубних формування, (з 

них 75 дитячі), в яких приймали участь 1649 чоловік, з них 907 дітей. 

До участі в гуртках народної творчості залучається населення всіх вікових 

категорій діти, працююча молодь, люди середнього та похилого віку. Значна 

увага працівників культури приділяється дітям та підліткам які потребують 

особливої уваги. 

Творчі та аматорські колективи постійно презентують мистецтво нашого 

району на обласних, районних фестивалях та конкурсах.  

Бібліотечними закладами району проводилась значна робота по 

покращенню обслуговування населення бібліотечною книгою, поповненню 

куточків та альбомів з краєзнавчими матеріалами. За 2017 рік бібліотечний фонд 

поповнився 1520 примірниками, з них 1267 – книги, 253 - періодичних видань (на 

загальну суму  92560,18 грн.). Загальна кількість бібліотечного фонду 250765 

примірників, з них 247560 книг, 2528 – періодика, 677 – аудіовізуальні та 

електронні видання.  

За рахунок місцевих бюджетів, фермерських господарств та спонсорських 

коштів покращено матеріально-технічну базу закладів культури Борівського 

району. Протягом 2017 року було придбано:  

- музичне обладнання на суму 621,2 тис. грн. (Борівський РБК, 

Першотравневий СБК, Веселівський СК, Борівська ДМШ); 

- комп’ютери та комп’ютерна оргтехніка – 20,0 тис. грн.; 

- на протипожежні заходи використано 1,6 тис. грн., 

- придбано меблів на суму 860 тис. грн., 

- придбано театральних костюмів на суму – 164,4 тис. грн. 

-  на інші витрати використано 68,2 тис. грн.  

Всього на покращення матеріально-технічної бази було залучено 1700,4 тис. 

грн. 

Також проведено капітальні та поточні ремонти в закладах культури: 

- заміна вікон та капітальний ремонт системи опалення в Підлиманському 

СБК – 544,0 тис. грн. з них 344, тис. грн. державний бюджет 200,0 тис.грн 
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за рахунок обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє». 

- капітальний ремонт Гороховатського сільського Будинку культури 

247,8 тис. грн. з них 162,0 тис. грн. державний бюджет 85,8 сільський 

бюджет. 

- замінено старі дерев’яні вікна на металопластикові енергозберігаючі в 

Калинівському сільському клубі на загальну вартість 110,0 тис. грн. за 

рахунок обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє». 

- проведено поточний ремонт будівлі Підвисочанського СБК на суму 

128,7 тис.грн. 

- проведено поточний ремонт стелі та замінено вікна в Шийківському СК 

на суму 198,0 тис. грн. 

- проведено заміну вікон та поточний ремонт фасаду та внутрішніх 

приміщень будівлі Борівського міського будинку культури на суму 

185,0 тис.грн. 

- замінено двері в Богуславському БК на суму 9,0 тис. грн. 

- проведено ремонт покрівлі в Веселівському СК на суму 17,0 тис. грн. 

- проведено поточний ремонт будівлі Будинку культури с. Піски-

Радьківські на суму 40,0 тис. грн. 

- проведено поточний ремонт Дружелюбівського сільського клубу на суму 

53,6 тис. грн. 

- проведено капітальний ремонт сільського будинку культури на суму 

361,7 тис. грн.  

- проведено поточний ремонт Новоплатонівського сільського клубу на 

суму 14,0 тис. грн. 

- проведено поточний ремонт глядацького залу РБК на суму 78,0 тис. грн. 

- проведено встановлено козирок над дверми та замінено вікна в Борівській 

районній бібліотеці на суму 45,0 тис. грн. 

В закладах культури замінено на енергозберігаючі 250 ламп на загальну 

суму 30,0 тис. грн. 

Матеріально-технічна база усіх закладів культури потребує оновлення. 

Необхідні кошти для придбання меблів та обладнання, пошиття костюмів для 

колективів, придбання одягу сцени. Ці питання залишаються пріоритетними для 

роботи в 2018 році, над якими на даний час вже працюємо. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Протягом 2017 року підприємствами житлово-комунального господарства, в 

основному, забезпечено надання необхідних обсягів задовільної якості послуг 

споживачам. 

Стан розрахунків за спожитий газ і теплопостачання, енергоносії, 

водопостачання та водовідведення наступний: 

Послуги теплопостачання. 
Рівень розрахунків за природний газ Боровського підприємства теплових 

мереж становить 100 % заборгованість відсутня. 
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Рівень розрахунків Борівського КПТМ за електроенергію 100 % 

Рівень розрахунків споживачів за теплову енергію за 2017 рік становить 

107%. заборгованість – 2730,831 тис. грн. 

Найбільша питома складова боргу розрахунок по наданих пільгах та 

субсидіях – 1817,80 тис. грн. 

Водопостачання і водовідведення. Рівень розрахунків споживачів за 2017 

рік склав 105,2 %, заборгованість споживачів 127,2 тис. грн. 

Заборгованість виникла у зв’язку з несвоєчасністю виплати розрахунків по 

призначених субсидіях в сумі 705,9 тис. грн. 

Електрична енергія. Згідно інформації Борівського РВ споживачі району в 

2017 році розрахувалися за спожиту електричну енергію станом на 100,1 % 

заборгованість попередніх років станом на 01.01.2018 р. становить 

3012,9 тис. грн. 

Природний газ. Згідно інформації Борівської дільниці газопостачання за 

2017 року рівень розрахунків за природній газ становить 88,9 % заборгованість 

станом на 01.01.2018 року становить 23466,535 тис. грн. (заборгованість 

попередніх періодів складає 19631,488 тис. грн. в т.ч. 17747,513 тис. грн. по 

пільгам і субсидіям). 

Підприємствами галузі та органами влади проводиться роз’яснювальна 

робота щодо підвищення платіжної дисципліни споживачів, необхідності 

оформлення субсидій, робота з укладання договорів на реструктуризацію 

заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, претензійно-позовна 

робота зі злісними неплатниками. 

В районі забезпечено своєчасний початок та стале проходження 

опалювального сезону 2017/2018 років. 

Немало проведено заходів для покращення житлово-комунальних послуг та 

благоустрою населених пунктів. 

В 2017 році згідно Програми економічного та соціального розвитку 

Харківської області на 2017 рік за рахунок коштів обласного бюджету завершено 

реалізацію проекту будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка 

загальна вартість робіт склала 2771,0 тис. грн. 

За рахунок держаної субвенції на соціально-економічний розвиток окремих 

територій придбано автомобіль - підйомник АП-18 на базі автомобіля ГАЗ 3309 

АП (автовишка) загальною вартістю 2207,0 тис. грн. співфінансування селищної 

ради склало 466 тис. грн. 

Проведено будівництво вуличного освітлення, а сааме: 

- капітальне будівництво вуличного освітлення с. Богуславка від КПТ №103 

по вул. Центральна, Сковороди – 160,5 тис. грн.  

- капітальне будівництво вуличного освітлення с. Загризове від КПТ №247 

по вул. Косарєва, Біжка, Крайова – 190,3 тис. Грн. 

- будівництво вуличного освітлення в с. Копанки – 267,3 тис. грн. 

- будівництво вуличного освітлення в селі Борівська Андріївка –212,3 тис. 

грн. 

- капітальний ремонт вуличного освітлення на вул. Першотравнева в 

смт. Борова – 164,5 тис. грн. 
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Однією з проблем залишається стан доріг у Борівському районі. 

З початку поточного року силами Борівського ДРП філії Куп’янського 

«Райавтодору» дочірнього підприємства «Харківський облавтодор» ВАК «Дороги 

України» на автодорогах загального користування району проводилися роботи з 

ліквідації аварійних дефектів покриття, що впливають в першу чергу на безпеку 

дорожнього руху. 

Борівським ДРП за договором давальницької сировини за кошти СФГ 

«Моноліт» проведено ямковий ремонт по території Підлиманської та Піско-

Радьківської сільських рад на загальну суму 298,0 тис. грн. (закуплено 122,4 тонн 

асфальтобетону). За кошти ФГ «Пілігрим» на 5 тонн. проведено частковий ремонт 

по вул. Привокзальна. 

З метою відновлення автобусного сполучення за напрямком Харків-Зміїв-

Балаклія-Горохуватка Службою автомобільних доріг у Харківській області 

проводяться ряд заходів: 

- проведено підсипання зрізом дорожнього покриття в обсязі 650 тонн. 

- проведено ямковий ремонт використано 12 тонн. асфальтобетону. 

Проведено ямковий ремонт по території Борівського району за напрямками: 

м. Ізюм – смт. Борова; смт. Борова – с. Підлиман; використано 250 тонн. 

асфальтобетону, відремонтовано 2000 м
2
 на загальну суму близько 1,0 млн. грн. 

Першотравневою сільською радою рішенням виділено кошти в сумі 500,0 

тис. грн. на поточний ремонт дороги загального користування О-210515 Борова – 

Першотравневе – на Сватове по вул. Студентська. В межах населеного пункту на 

умовах співфінансування ремонт проведено на суму 247,2 тис. грн. Також по 

даному напрямку проведено підсипання зрізом дорожнього покриття. 

Протягом 2017 року за рахунок коштів Борівської селищної ради проведено 

капітальний ремонт вул. Набережна на загальну суму 873,9 тис. грн. Проведено 

поточні ремонт доріг по території селищної ради на загальну суму 487,9 тис. грн.. 

За рахунок коштів роботодавців на суму 25,0 тис. грн. проведено ямковий 

ремонт по території селищної ради (район автовокзалу). 

За рахунок спонсорської допомоги проведено поточний ремонт доріг на 

території Чернещинської сільської ради в сумі 60,0 тис. грн. 

Проведено підсипання зрізом дорожнього покриття за напрямом Борова – 

Чернещина. 

 

Транспортний комплекс 

Основним перевізником, який обслуговує маршрути міжміського та 

приміського автобусного сполучення в районі є ФОП «Капленко О.В.». Якість 

надання послуг та дотримання графіка руху автобусів з метою його покращення 

постійно обговорюється з керівництвом даного перевізника. 

У зв’язку з незадовільним дорожнім покриттям протягом 2017 року 

маршрут за сполученням смт. Борова – м. Харків змінювався та здійснювався 

через м. Ізюм, що приносило незручності мешканцям району. В результаті 

проведеної роботи керівництвом району спільно з керівництвом обласної 

державної адміністрації та Службою автомобільних доріг в Харківській області 

даний маршрут було відновлено. 
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Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням обсягів фізичних 

осіб-підприємців) скористалися 499,5 тис. пасажирів, виконано 13,6 млн.пас.км 

пасажирообороту, що відповідно на 2,7% та на 13,8% більше рівня січня-

листопада 2016 року. 

У січні-листопаді 2017 р. вантажооборот підприємств автомобільного 

транспорту становив 1,3 млн.ткм, або 112,2% від обсягу січня-листопада 2016 р. 

 

Реформування системи надання адміністративних послуг 

Протягом 2018 року через відділ з питань надання адміністративних послуг 

Борівської районної державної адміністрації надано 2780 послуги з яких: 1068 

послуг з питань реєстрації речових прав, 114 послуг Державної міграційної 

служби, 1168 послуг відділу у Борівському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області, 376 послуг з питань реєстрації 

юридичних та фізичних осіб-підприємців, 46 послуг Борівської селищної ради та 

5 послуги з питань реєстрації громадських об’єднань. 

Згідно розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 року та листа першого 

заступника голови обласної державної адміністрації від 09.10.2017 року «Про 

організацію надання адмінпослуг Держгеокадастру через адміністраторів ЦНАП», 

з 06.11.2017 року через ЦНАП розпочато прийом заяв ще по 15 послугах, які 

надає Держгеокадастр. 

 

Соціальний захист 

Відповідно до завдань Стратегії сталого розвитку Харківської області до 

2020 року вирішенню питань соціального захисту населення приділяється 

особлива увага.  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. №848 

«Про спрощення порядку надання населенню субсидій відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг» за 2017 рік нараховано субсидій на 

загальну суму 47774,510 тис. грн. Профінансовано – 46715,077 тис. грн., в т.ч. на 

погашення заборгованості минулих років 19 465,6 тис. грн. Станом на 01.01.2018 

року заборгованість складає 14121,700 тис. грн., а саме: 

ТОВ «Харківгаззбут» –  11 425 601,34 грн. 

КП «Борівське ЖКГ»  – 193 029,03 грн. 

«Харківобленерго» - 748 455,31 грн. 

Куп’янське БМЕУ – 26 048,42 грн. 

Борівське КВКП –  705 928,43 грн. 

СП «Енергозбут» – 9 102,22грн. 

Борівське КПТМ – 1 011773,97  грн. 

Богуславська с/р – 1 761,74грн.  

В опалювальний період 2016-2017 року субсидією на житлово-комунальні 

послуги користувалися 4932 сім’ї. З 01 травня 2017 року автоматично 

перепризначена субсидія 3804 одержувачам на новий період з травня 2017 по 

квітень 2018 року. Автоматичний перерахунок станом на 31.12.2017р. на 

опалювальний період 2017-2018 рр. перепризначена 4822 сім’ям, за особистими 

звернення 1249 сім’ям. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування 
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витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у 

грудні 2017 року по району становить 1536,65 грн. 

За особистими зверненнями з 1 січня 2017 року субсидію на тверде паливо 

та скраплений газ призначено 658 сім’ям на суму 1 550,610 тис. грн. 

Заборгованість станом 01.01.2017 за минулий рік становила 749,951 тис. грн. 

Профінансовано 1 756,075 тис.грн. Заборгованість станом 01.01.2018р. складає 

571,464тис.грн., в січні .2018р.  профінансовано 453,556тис.грн., заборгованість 

на 26.01.2018р. становить 117,907 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії 

на тверде паливо та скраплений газ на одне домогосподарство у грудні 2017 року 

по району становить 2920,90 грн. 

Управлінням прийнято 883 заяви на суму 548,965 тис. грн. на повернення 

частини невикористаної субсидії на особовий рахунок одержувача субсидії в 

банківській установі або виплата її через відділення поштового зв’язку. Кошти 

виплачені в повному обсязі. 

В 2017 році в районному бюджеті передбачено кошти на компенсацію 

підприємствам, установам, організаціям за надання соціальних послуг населенню 

(перевезення пасажирів пільгових категорій автомобільним транспортом і 

залізничним транспортом, послуги зв’язку). Станом на 01.01.2018 року 

підприємствам автомобільного транспорту компенсовано – 250,0 тис. грн., 

залізничного транспорту –30,0 тис. грн., послуг зв’язку – 36,0 тис. грн.. 

Актуальним залишається питання надання матеріальної допомоги, за якою 

до райдержадміністрації звертаються переважно найменш соціально захищені 

категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили 

здоров’я і працездатність.  

Протягом 2017 року було проведено 12 засідань ради з питань надання 

матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та надана 

матеріальна допомога 43 заявникам на суму 68,0 тис. грн. в порівняні з 2016 

роком більше на 17 чоловік та 38,5 тис. грн. відповідно. 

На виконання заходів Програми в 2017 році за рахунок коштів місцевого 

бюджету в сумі 11,3 тис. грн. забезпечено своєчасне призначення та виплату 

компенсації 4 фізичним особам, які надають соціальні послуги. 

У Борівському районі організована і налагоджена робота з надання всебічної 

комплексної допомоги та вирішення проблемних питань громадян - переселенців 

з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції. 

 За даними Управління соціального захисту населення на 01.01.2018 р. по 

Борівському району обліковується 2950 вимушено переміщених осіб. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 

505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг» щомісячну адресну допомогу особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
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оплату житлово-комунальних послуг» протягом 2017 року допомогу призначено 

728 сім’ям на суму 10003,95  тис.грн. 

 

Підтримка дітей та молоді 

В районі забезпечені умови для соціально-правового захисту кожної 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.  

При влаштуванні дітей після отримання правового статусу дитини-сироти 

чи дитини, позбавленої батьківського піклування, перевага віддається сімейним 

формам виховання – передачі дитини на усиновлення, під опіку (піклування), до 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Певна увага приділяється 

роботі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, які 

залишаються постійним джерелом соціального сирітства.  

Станом на 01.01.2018 року на первинному обліку служби дітей перебуває 48 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 35 дитина 

перебуває під опікою/піклуванням, 13 – влаштовано на виховання та спільне 

проживання в прийомні сім’ї та дитячий будинок сімейного типу. 

В районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 дитячий будинок сімейного 

типу в якому виховується 8 дітей даної категорії. Протягом 2017 року в районі 

створено 1 прийомну сім’ї. Влаштовано на виховання та спільне проживання в 

прийомні сім’ї та дитячий будинок сімейного типу 6 дітей. 

Згідно державної цільової субвенції на грошове забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення батьків - вихователів 

та прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в 

2017 році на Борівський район було передбачено 901,5 тис. грн. з них 

профінансовано – 897,6 грн. 

До Міжнародного Дня захисту дітей та Новорічних та Різдвяних свят дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, службою було придбано солодкі 

подарунки, надавалася гуманітарна допомога у вигляді вживаних речей. 

Вирішення першочергових питань молоді, забезпечення умов для 

відпочинку і оздоровлення дітей та робота з багатодітними сім’ями були 

визначені як один із пріоритетних напрямів діяльності районної державної 

адміністрації в 2017 рік. 

Влітку 2017 року в оздоровчих закладах перебувало 166 дітей нашого 

району, з них 141 пільгових категорій. Передусім це діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з малозабезпечених та 

багатодітних сімей, діти учасників бойових дій в зоні АТО, одна дитина – 

загиблого військового у зоні АТО, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені 

особи, діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти, що 

знаходяться на диспансерному обліку, обдаровані та талановиті діти.  

За рахунок обласного бюджету оздоровилося 60 дітей пільгових категорій. 
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В ДПКЗОВ «Орлятко» всього оздоровилося 106 дітей, в тому числі за 

рахунок субвенцій селищної та сільських рад 68 дітей пільгових категорій 

витрачено 249,0 тис. грн. коштів місцевих бюджетів. 

Вартість путівки в ДПКЗОВ «Орлятко становила 3696 грн. 

За рахунок районного бюджету та спонсорських коштів оновлено 

матеріально-технічну базу ПЗОВ «Орлятко» на загальну суму 30,0 тис. грн. 

Додатково до оздоровчих заходів у 8 пришкільних таборах було охоплено 

відпочинком 915 дітей. Для організації харчування під час оздоровчого періоду в 

пришкільних таборах було використано 219,0 тис. грн. з них 16,0 тис. грн. з 

районного бюджету та 203,0 тис. грн. за рахунок субвенції місцевих рад. 

 

Фізична культура і спорт 

Фізична культура і спорт є невід'ємною частиною виховного процесу дітей, 

підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої держави. Її 

основне призначення – зміцнення здоров'я, підвищення фізичних і 

функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення 

обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу. 

В 2017 році на території району збережено існуючу мережу спортивних 

споруд, забезпечено роботу їх за призначенням. Діє дитячо-юнацька спортивна 

школа відділу освіти райдержадміністрації. Її робота проводиться на базі 8 

загальноосвітніх шкіл району. 

В 2017 році вихованці ДЮСШ досягли досить високих результатів на 

змаганнях обласного рівня, виступали за збірну команду Харківської області на 

чемпіонаті України з міні-футболу та футзалу, дівоча команда ДЮСШ приймала 

участь у відбіркових матчах для участі у чемпіонаті України з футзалу. 

У Будинку дитячої та юнацької творчості в цьому році відновлено 

діяльність шахового гуртку та гуртку спортивного туризму. 

Одним з пріоритетних напрямів роботи залишається залучення усіх верств 

населення до занять фізичною культурою та спортом, пропаганда здорового 

способу життя. 

Спортивно-масова робота проводиться серед дорослих. Завдяки сприянню 

керівництва райдержадміністрації, селищного та сільських голів району в цьому 

році було відновлено першість району з футболу. На протязі року проводяться 

кубки району з волейболу та міні-футболу. 

В районі продовжується тенденція будівництва спортивних споруд за 

найсучаснішими європейськими технологіями та стандартами. Так, 25.10.2017 

року для мешканців Підлиманської громади відкрилася нова сучасна споруда - 

майданчик зі штучним покриттям. Будівництво якого проведено за співпрацею з 

Німецьким Товариством міжнародного співробітництва (GIZ) загальна вартість – 

2048,0 тис. грн. 

В цілому вся робота спрямована на постійне підвищення рівня здоров`я 

населення та його фізичний розвиток. 
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Організаційна діяльність 

Структура Борівської районної державної адміністрації в порівнянні з 2016 

роком не змінилася і упорядкована відповідно до Законів України «Про державну 

службу» і «Про місцеві державні адміністрації» та інших нормативно-правових 

актів.  

Станом на 31.12.2017 року штатна чисельність райдержадміністрації 

складає 90 одиниці: апарат – 23 штатних одиниць та 11 структурних підрозділів 

райдержадміністрації – 67 штатних одиниць, в тому числі: 3 управління, 5 

відділів, 2 сектори, 1 служба: 

 

№ 

з/п 
Назва структурних підрозділів  

Гранична 

чисельність 

одиниць 

 Апарат  

 Керівний  склад 4 

1.  Відділ організаційної роботи та масових комунікацій  3 

2.  Загальний відділ 5 

3.  Відділ управління персоналом та юридичного забезпечення  3 

4.  Відділ фінансово-господарського забезпечення 3 

5.  Відділ ведення Державного реєстру виборців 3 

6.  Сектор з питань мобілізаційної, оборонної та режимно-

секретної роботи 

2 

 Разом: 23 

 Структурні підрозділи  

1.  Управління  агропромислового розвитку 7,5 

2.  Фінансове управління 8 

3.  Управління соціального захисту населення 30,5 

4.  Відділ освіти  3 

5.  Відділ культури і туризму 2 

6.  Відділ з питань надання адміністративних послуг 3 

7.  Сектор державної реєстрації 2 

8.  Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, з питань цивільного захисту та економічного 

розвитку і торгівлі 

5 

9.  Архівний відділ 1 

10.  Служба у справах дітей 3 

11.  Сектор з питань молоді та спорту  2 

 Разом: 67 

 Всього: 90 

 

Протягом звітного року забезпечено прийняття на державну службу 

райдержадміністрації осіб, які претендують на зайняття вакантних посад 

державної служби категорій «Б» чи «В» в райдержадміністрації відповідно до 

вимог чинного законодавства та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
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державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

березня 2016 року № 246. 

Слід відмітити, що переважна більшість працюючих в структурі районної 

державної адміністрації залишається в управлінні соціального захисту населення, 

штатна чисельність якого складає 30,5 штатних одиниць. Основними завданнями 

управління є реалізація соціальної політики держави, надання якісних соціальних 

послуг населенню. 

Структурними підрозділами райдержадміністрації протягом 2017 року була 

проведена відповідна робота щодо вирішення низки кадрових питань, 

організаційного, правового, фінансово-господарського забезпечення, діловодства 

та архівної справи в діяльності районної державної адміністрації. 

  Загалом райдержадміністрація, як орган виконавчої влади, з урахуванням 

кадрового потенціалу спроможна виконувати повноваження, передбачені діючим 

законодавством. 

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 4436 документів: 

розпорядження, доручення і листи Харківської облдержадміністрації та листи від 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, від підприємств, 

установ та організацій різних  форм власності, які потребували відповідного 

реагування. Підготовлено і опрацьовано 3482 вихідних документів. На контролі в 

райдержадміністрації у 2017 році знаходилось 837 документи. Здійснювався 

контроль за виконанням усіх зареєстрованих документів, особливій увазі  

підлягали документи, які знаходились на обов’язковому контролі. 

Робота райдержадміністрації проводиться за перспективним планом роботи 

на рік, квартальними планами роботи, місячними основними заходами та 

тижневими планами. 

Головою райдержадміністрації, в межах компетенції, прийнято 351 

розпоряджень з основної діяльності та 502 з особового складу. Вони є 

обов’язковими для виконання на території району всіма органами, 

підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами. 

На утримання апарату та структурних підрозділів Борівської 

райдержадміністрації у 2017 році було передбачено 8750195,0 грн., що на 68,03 % 

більше показника попереднього року.   

Видатки установи виконуються згідно плану асигнувань на звітний період. 

В 2017 році вони склали 8747159,99 грн., тобто освоєні на 99,97%, у т.ч.: 

- на оплату праці з нарахуваннями  було витрачено  на 65,66 % більше 

показника попереднього року; 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв було спрямовано  на  

117,6 % більше показника попереднього року; 

- на інші товари і послуги витрачено на 2,46 % менше показника 

попереднього року. 

Заробітна плата державним службовцям виплачується в повному обсязі та 

в встановлені строки, працівники райдержадміністрації отримували стимулюючі 

виплати. 

Кредиторська заборгованість по державному бюджету відсутня. 

Дебіторська  заборгованість  по державному бюджету відсутня. 
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Депозитні операції не проводилися. 

 

Робота, яка проведена в нашому районі відповідно до програми 

економічного і соціального розвитку та делегованих повноважень мала системний 

характер. І хоча ряд планових завдань з різних причин, особливо фінансових, не 

було реалізовано, в цілому спільними зусиллями всіх органів влади, 

депутатського корпусу та місцевого бізнесу нам вдалося в 2017 році забезпечити 

стабільне функціонування всіх важливих напрямків життєдіяльності Борівського 

району. 

 

 

Голова Борівської районної 

державної адміністрації                                                                                 В.О. Кіян 


