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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
голови Борівської районної державної адміністрації 

Кіяна Віталія Олексійовича про проведену роботу у 2018 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. 

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 2018 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. Протягом 2018 року видано 398 розпоряджень з 
основної діяльності. Питання діяльності систематично розглядались 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 



 2 

період проведено 6 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 2018 року по галузі сільського господарства 
індекс об’єму сільськогосподарського виробництва склав 120,6% (по області 
показник за січень-листопад 103,2%): 

- по галузі рослинництва – 121,6% (область за січень-листопад 103,7%) 
- по галузі тваринництва – 100,7% (область за січень-листопад 101,3%). 
На слайді № 1 Ви бачите як індекс об’єму виробництва 

сільськогосподарської продукції змінювався протягом 2018 року у порівнянні з 
2017 роком. 

ІНДЕКС 
об’єму виробництва сільськогосподарської продукції 

по сільськогосподарським підприємствах Борівського району 
за 2018 рік в порівнянні до 2017 року 

 

Тваринництвом в районі займаються 3 сільськогосподарських підприємства. 
Станом на 01.01.2019 року чисельність поголів’я ВРХ в сільськогосподарських 
підприємствах становить 1903 голів, в т. ч. 914 корів. В порівнянні з відповідним 
періодом минулого року поголів’я ВРХ збільшилось на 13% (+120 гол.). 

Валовий надій молока за 2018 рік склав 5039 тонн (2017 рік – 5075 тонн). 
Вироблено м’яса в живій вазі 177,1 тонн, що на 16,1 тонну більше ніж в 2017 році  
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За 2018 рік сільськогосподарськими підприємствами було зібрано зернових 
та зернобобових культур 83,8 тис. тонн з площі 21,9 тис. га при середній 
урожайності 38,2 ц/га, що на 10,3 тис. тонн більше ніж у 2017 році.  

 
2018 рік  2017 рік +/- 

 Площа, 
га 

Урожа
йність, 
ц/га 

Валови
й збір, 
тонн 

Площа 
, га 

Урожа
йність, 
ц/га 

Валови
й збір, 
тонн 

Площа, 
га 

Урож
айніст
ь, ц/га 

Валови
й збір, 
тонн 

озима 159788 38,1 60854 12316 48,5 56111 +3662 -10,4 +4743 
овес 65 27,5 179 75 22,8 171 -10 +4,7 +8 
ярий ячмінь 1581 28,8 4491 2057 34,9 7181 -476 -6,1 -2690 
кукурудза 3007 53,7 16136 3161 25,3 7953 -154 +28,4 +8183 

Соняшника зібрано 77,2 тис. тонн з площі 19,2 тис. га, що на 28%, або на 
17,1 тис. тонн більше, ніж у 2017 році, при середній урожайності 40,1 ц/га. 

Озимих культур під урожай 2019 року посіяно на площі 16,3 тис. га 
(пшениця), що на 2,1% більше 2018 року. Крім того посіяно озимого ріпаку 1141 
га – 134,7% до попереднього року. 

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

В підсумку сільськогосподарські підприємства району отримали валовий 
збір культур який ви можете бачити на наступній таблиці. 

Валовий збір сільськогосподарських культур по Борівському району 
Культури 2018 рік 2017 рік +/- % 

Зернові та зернобобові, 
всього 

83784 73507 +10277 114 

в. т ч. озима пшениця  60854 56111 +4743 108 
Ярі зернові та зернобобові, 
всього 

22930 17396 +5534 132 

в т. ч. овес 179 171 +8 105 
ярий ячмінь 4491 7181 -2690 63 
яра пшениця - 665 -665  
горох 604 40 +564 1510 
нут 104 - +104  
просо 1220 958 +262 127 
гречка 196 285 -89 69 
кукурудза на зерно 16136 7953 +8183 203 
суміш колосових - 143 -143  
Соняшник 77235 60159 +17076 128 
Цукровий буряк - 1442 -1442  
Соя 25 296 -271 8 
Ріпак озимий 904 1120 -216 81 
Ріпак ярий 10 - +10  
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Нової техніки у 2018 році придбано 38 одиниць на загальну суму 85,9 млн. 
грн., що на 300 тис. грн. більше, ніж у 2017 році. 

Середній розмір заробітної плати в галузі сільського господарства в 2018 
році (11 місяців) склав 6460 грн. по області цей показник склав 6636 грн. 

За оренду земельних ділянок (паїв) відповідно до укладених договорів 
оренди сільськогосподарські підприємства району розрахувалися в повному 
обсязі. 

У порівнянні з попереднім роком досягнуте збільшення середнього розміру 
плати за 1 гектар орендованої землі відповідно до укладених договорів на 234 грн. 
або на 11%. Цей показник склав 2269 грн. (в 2017 році - 2035 грн.) 

Розмір плати за оренду земельних часток (паїв) за 2018 рік в середньому по 
району становить 6,74% від вартості земельної ділянки (2017 року цей показник 
становив 6,28%). 

За 11 місяців 2018 року Борівський район зайняв 7 місце по області по 
показнику індексів виробництва валової продукції сільського господарства. 

Також 7 місце по області район зайняв по валовому збору зернових та 
зернобобових культур. 

На першому місці Борівський район з валового виробництва озимої пшениці 
та зернової кукурудзи. 

По урожайності соняшника займаємо також перше місце. 
В галузі тваринництва займаємо 5 місце по області по поголів’ю корів. 
Завдяки злагодженій роботі Департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації та управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації за 2018 рік сільськогосподарськими підприємствами району 
отримано державної дотації за утримання корів молочного напрямку на загальну 
суму 1006,5 тис. грн.. Також сільськогосподарські підприємства отримали 
державну компенсацію за отримані кредити. 

Населення району отримало державну дотацію за утримання телят на 
загальну суму 527,9 тис. грн. 

Промисловість 
За січень-жовтень 2018 року підприємствами Борівського району 

реалізовано промислової продукції на 52,9 млн. грн. що на 38 % більше 
аналогічного показника 2017 року. 

Збільшення відбулося за рахунок ведення активної господарської діяльність 
підприємством ТОВ «КУБГАЗ-БОРОВА» в сфері добування природного газу. 

Бюджет 
Зведений план по доходах загального фонду за 2018 року виконаний на 

103,0%, при плані 231825,5 тис. грн., фактично в місцеві бюджети надійшло 
238692,6тис. грн.. 

Трансфертів з державного бюджету надійшло 167313,1 тис. грн., з них : 
- освітня субвенція – 29774,8тис. грн.. 
- медична субвенція – 13874,1 тис. грн.. 
- базова дотація – 4837,3 тис. грн.. 
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- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати –49491,2тис. грн..  

- на надання пільг та житлових субсидій населенню, придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1965,8тис. 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 – 
29095,2тис.грн. 

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб – 573,1 тис. 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» -1522,8тис. грн..  

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами – 30,7 тис. грн. 

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» - 457,6 тис грн.. 

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 779,4 тис. 
грн.. 

- і на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань -546,4тис. грн.. 

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій за рахунок відповідної субвенції – 475,4 тис. грн.. 

- інші субвенції – 18782,8 тис. грн. 
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій за рахунок залишку коштів – 960,8 тис. грн.. 
Власних доходів за 2018 рік в місцеві бюджети району надійшло 71379,5 

тис. грн., що становить 113,2% до передбачених бюджетом, понад план надійшло 
8337,7тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року додатково в 
бюджет надійшло 18884,9 тис. грн., що становить 136,0% до 2017 року. 

До районного бюджету власних доходів надійшло 40293,80 тис. грн., що 
становить 109,5% до передбачених бюджетом. В порівнянні з відповідним 
періодом минулого року додатково в бюджет надійшло 11532,8 тис. грн., що 
становить 140,1% до 2017 року. 

На наступному слайді наведені дані щодо виконання власних доходів 
місцевих бюджетів. 
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Власні доходи в розрізі місцевих рад 
Всього (без урахування трансфертів) Назва бюджету 
План Факт Перевиконання % 

Районний бюджет 36808,6 40293,8 3485,2 109,4 
Борівська селищна рада 10704,9 11828,2 1123,3 110,5 
Богуславська сільська рада 2275,6 2500,3 224,7 109,9 
Вищесолоненська сільська рада 1385,1 1836,9 451,8 132,6 
Гороховатська сільська рада 1018,2 1149,0 130,8 112,9 
Ізюмська сільська рада 1853,6 2282,4 428,8 123,1 
Піско-Радьківська сільська рада 2186,0 2339,2 153,2 107,1 
Першотравнева сільська рада 2329,2 3380,8 1051,6 145,2 
Підвисочанська сільська рада 1394,2 2233,7 839,5 160,2 
Підлиманська сільська рада 1719,2 1920,3 201,1 111,7 
Чернещинська сільська рада 1367,3 1614,8 247,5 118,1 
Всього 63041,8 71379,5 8337,7 113,2 

 
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 01.01.2019 р. профінансовано видатки: на оплату праці – 
69539,1тис.грн., на медикаменти 7,6 тис. грн., на харчування – 3690,4 тис. грн., на 
плату енергоносіїв – 11308,3 тис. грн., поточні трансферти – 23991,3 тис. грн.,  
стипендії, пенсії, допомоги та інші виплати населенню – 83211,2 тис. грн.  

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 2018 році було забезпечення своєчасної виплати та збільшення розміру 
заробітної плати. 

Згідно даних статистичних звітів «1-ПВ» звіт з праці, протягом 2018 року 
середньомісячний рівень заробітної плати штатного працівника по району склав 
6200,0 грн., що більше на 1309,4 грн. або на 26,8 %, більше минулого року та на 
166,5 % більше мінімальної заробітної плати встановленої законодавством (3723,0 
грн.). 

Згідно даних Головного управління статистики у Харківській області 
станом на 01 січня 2019 року заборгованість  із виплати заробітної плати по 
Борівському району 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. 

Капітальне вкладення та залучення інвестиції. 
Завдяки порозумінню всіх рівнів влади, підтримки Президента України 

Петра Порошенка та сприяння голови ХОДА Юлії Світличної у Борівському 
районі в цьому році було чимало зроблено для покращення його соціального 
потенціалу. Так у звітному році на будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт об’єктів Борівського району з різних джерел фінансування залучено 
близько 48,8 млн. грн., в тому числі: 24,4 млн. грн. – з державного бюджету, 13,1 
млн. грн. – з обласного бюджету, 1,8 млн. грн. – з районного бюджету, 8,0 
млн.грн. – з селищного та сільських бюджетів, 1,5 млн. грн. – міжнародна 
технічна допомога. В порівнянні з 2017 роком капітальні вкладення збільшилися в 
2 рази. 
 

Спонсорські кошти та 
МТД; 1,5; 3%

Обласний; 13,1; 27%

Державний; 24,4; 50%

Районний; 1,8; 4%

Селищний та сільські; 
8; 16%

Державний

Обласний

Районний

Селищний та сільські

Спонсорські кошти та МТД

 
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 01.01.2019 р. в районі забезпечено стабільне функціонування  
Борівської центральної районної лікарні  та Борівського ЦПМСД до складу якого 
увійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 14 ФАПів та 
ФП. 

З метою підготовки  до переходу закладів первинної ланки на нову форму 
господарювання Борівський районний центр ПМСД було реорганізовано в 
комунальне некомерційне підприємство з 03.05.2018 р.  

КНП «Борівський районний центр ПМСД» БРР ХО укладений договір про  
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з 
Національною службою здоров’я, який вступив в дію з 01.10.2018 р. та подана 
заява  та укладений договір з Національною службою здоров’я на 2019  рік. 
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КНП «Борівський районний центр ПМСД» БРР ХО отримало ліцензію  на 
впровадження господарської діяльності з медичної практики. 

На кінець 2018 р. по Борівському району укладено  11825  декларацій про 
вибір  сімейного лікаря, що становить   71%  від загальної кількості населення. 

У 2018 році з державного бюджету отримано імунобіологічних препаратів 
на загальну суму 711,2 тис. грн. та за кошти районного бюджету – 19,0тис. грн. 

В рамках медичної реформи розпочато будівництво амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини в с.Чернещина. Загальна вартість робіт становить 
12252,317 тис.грн. В 2018 році на ці заходи з державного бюджету виділено 
6110,0 тис.грн. і 678,889 тис.грн. з обласного бюджету. 

У 2018 році на укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я профінансовано: 

- з державного бюджету для кабінету «Довіра»  комп’ютерне обладнання на 
суму 21,9тис. грн.. 

- 87,0 тис. грн.. на поточний ремонт усіх  відділень Борівської ЦРЛ, у тому 
числі  за кошти районного бюджету – 75,4тис. грн. та спонсорської допомоги – 
11,6тис. грн. 

- для усіх відділень Борівської ЦРЛ придбано меблі,  75 ліжок та м’який 
інвентар у сумі 200,3тис. грн., у тому числі за рахунок спонсорської допомоги 
10,6тис. грн. 

- придбане комп’ютерне та медичне обладнання для Борівської ЦРЛ  
(офтальмоскоп Poket, апарат високочастотний, електрохірургічний «Надія-4», та 
дерматоскоп PICCLSHT) на суму 93,8тис. грн..,у тому числі за кошти районного 
бюджету – 79,8тис. грн., спонсорської допомоги – 14,0тис. грн. 

- встановлено три  металопластикові вікна у хірургічному відділенні, та троє 
вхідних дверей  у поліклінічне, хірургічне та терапевтичне відділення лікарні за 
кошти районного бюджету у сумі 44,6тис. грн. 

У терапевтичному та інфекційному відділеннях проведений вогнезахист 
дерев’яних конструкцій лат під покрівлю та антисептування водними сумішами 
на суму 87,0тис. грн.. 

За рахунок коштів Піско-Радьківської сільської та Борівської селищної ради 
придбано бензин для доставки хворих  на гемодіаліз до м. Харків на суму 82,2 
тис. грн. 

За рахунок коштів Борівської селищної ради придбано комп’ютерну техніку 
для АЗПСМ смт. Борова на суму 48,3 тис. грн.. 

За рахунок районного бюджету виділено кошти на придбання 
флюороплівки для обстежень хворих на туберкульоз та   туберкуліну на суму 40 
тис. грн. 

З районного бюджету виділені кошти на лікування онкологічних хворих у 
сумі 19,5тис. грн.. 

За рахунок сільських та селищного бюджетів отримано кошти на придбання  
хімреактивів для клініко-діагностичної лабораторії на суму 81,0тис. грн.. 

За рахунок коштів сільської ради придбано медичне обладнання, меблі, 
м’який та  твердий інвентар для АЗПСМ с. Ізюмське на суму 90 тис. грн.. 
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За рахунок коштів Піско-Радьківської сільської та Борівської селищної ради 
придбано бензин для доставки хворих  на гемодіаліз до м. Харків на суму 57265 
грн. 

Середня заробітна плата медичних працівників по Борівському ЦПМСД 
складає 4637,43 грн. проти 3809,5 грн. у 2017 році Темп росту 21,7%, порівняно із 
2017р. 

Середня заробітна плата медичних працівників по Борівській ЦРЛ складає 
5436,24 проти 4164,66 у 2017  році. Темп росту 23,8%, порівняно із 2017р. 

В Борівському районі у 2018 р. з державного бюджету передбачена цільова 
субвенція в обсязі 546,4 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 01.01.2019 р. виписано 8990 рецептів для безкоштовного  
отримання або із незначною доплатою лікарських препаратів, отримали лікарські 
засоби 8366 осіб, проведено відшкодування аптечними закладами за відпущені 
лікарські засоби на загальну суму  546436,00 грн. 

Освіта 
В 2018 році галузь освіти по загальному фонду було профінансовано з 

різних джерел в сумі 63176,613 тис. грн. що склало 136% в порівнянні з 2017 
роком. В тому числі: 

- на заробітну плату 46975,36 тис. грн. що склало 136% в порівнянні з 2017 
роком. 

- на енергоносії 8779,172 тис. грн. що склало 152% в порівнянні з 2017 
роком. 

Фінансування спеціального фонду склало 14023,601 тис.грн. 147% в 
порівнянні з 2017 роком. 
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 В 2018-2019 навчального року освітній процес в районі здійснюється у 8 
закладах загальної середньої освіти для 1472 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 
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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. 

В районі забезпечено безперебійний підвіз 353 школяра та 78 педагогів до 
місця навчання та роботи. На організацію підвозу витрачено 875,918 тис. грн. 
коштів субвенції з селищної та сільських рад та 369,344 тис. грн.. з районного 
бюджету що на 43,6 % більше минулого року. 

У 2018 році гаряче харчування учнів було організовано в усіх 
загальноосвітніх навчальних закладах району. На організацію харчування за 
рахунок субвенцій селищної та сільських рад витрачено 2771,645 тис. грн. що на 
29,6 % більше минулого року. 

Протягом 2018 року проведено ряд заходів для покращення матеріально 
технічної бази закладів освіти. Зокрема: 

- в окружному опорному закладі «Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С. 
Колісника»: 

за кошти обласного бюджету проведено роботи по капітальному ремонту 
фасаду на суму 5950,0 тис. грн. 

 
проведено капітальний ремонт приміщення  ресурсної кімнати для учнів з 

особливими освітніми потребами на суму 195,331 тис.грн. за кошти місцевого 
бюджету. 

закуплено оргтехніку, меблі, побутову техніку, посуд та обладнання для 
ресурсної кімнати на суму 162,353 тис.грн. за кошти місцевого бюджету. 

у межах реалізації обласного конкурсу міні-проектів розвитку 
територіальних громад «Разом у майбутнє» загальною вартістю 197,0 тис.грн. 
проведено поточний ремонт їдальні, закуплено обладнання. 

за кошти обласного бюджету в сумі 205,08 тис. грн. та кошти місцевого 
бюджету в сумі 79,300 тис. грн. придбано дидактику, меблі та оргтехніку для 1х 
класів (НУШ). 
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- в Борівській ЗОШ І-ІІ ступенів №2 - філія ООЗ  «Борівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського 
Союзу В.С. Колісника»: 

проведено капітальний ремонт шкільного подвір`я за кошти місцевого 
бюджету в сумі 94,228 тис.грн. 

капітальний ремонт системи теплопостачання за кошти місцевого бюджету 
в сумі 285,417 тис.грн. 

придбано дидактику, меблі та оргтехніку для 1х класів (НУШ) на суму 
35,933 тис.грн. з обласного бюджету. 

- в Богуславській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів: 
За кошти обласного бюджету закуплено оргтехніку та меблі для медіа теки 

на суму 194,0 тис.грн. 
За кошти місцевого бюджету в сумі 225,660 тис.грн. проведено капітальний 

ремонт приміщення медіатеки. 
За кошти місцевого бюджету встановлено металопластикові вікна у 

кількості 14 шт. на суму 83,8 тис.грн. 
- в Підвисочанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів: 
За кошти місцевого бюджету в сумі 291,23 тис.грн. проведено заміну вікон 

на енергозберігаючі у кількості 27 шт. та дверей у кількості 2 шт. 
- в Піско-Радьківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
За кошти обласного бюджету в сумі 247,925 тис.грн. закуплено та 

встановлено обладнання в кабінет біології та математики. 
- в Підлиманській ЗОШ І-ІІ ступенів-філія ООЗ  «Борівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського 
Союзу В.С. Колісника»: 

у межах обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад 
«Разом у майбутнє» закуплено дидактичні матеріали, оргтехніку, меблі на суму 
190, 187 тис.грн. 

- в Чернещинському навчально-виховному комплексі 
У межах обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» закуплено оргтехніку, вікна 4 шт. та двері 3 шт. 
металопластикові, дзеркала, ліноленум, стільці офісні 20 шт., штори, раковину з 
тумбою, килимки для танців 10 шт., стелажі 2 шт., коркові дошки на суму 255,196 
тис.грн. 

Культура і туризм 
В 2018 році галузь культури по загальному фонду було профінансовано з 

різних джерел в сумі 7905,447 тис. грн. що склало 95% в порівнянні з 2017 роком. 
В тому числі: 

- на заробітну плату 6071,56 тис. грн. що склало 105% в порівнянні з 2017 
роком. 

- на енергоносії 980,415 тис.грн. що склало 152% в порівнянні з 2017 роком. 
Фінансування спеціального фонду склало 2095,775 тис.грн. 72% в 

порівнянні з 2017 роком. 
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Діяльність закладів культури на протязі 2018 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 174 клубних формування, (з 

них 80 дитячі), що на 9 формувань більше ніж у минулому році в яких приймали 
участь 1732 чоловік, з них 941 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 2018 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 2018 року було проведено капітальний ремонт Борівської Дитячої 
музична школа на суму 2101,343 тис.грн., з них 1500,0 тис. грн. кошти обласного 
бюджету та 601,0 тис. грн. районного бюджету. 
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Капітальний ремонт Веселівського СК  на суму 950 тис. грн. кошти 
сільської ради. 

Проведено 17 поточних ремонтів на загальну суму – 1258,0 тис. грн. а саме: 
Борівський РБК 50.0 тис.грн ремонт класу хореографії, Шийківський СК - 227,0 
тис грн.. ремонт ганку, стелі та заміна вікон, Піско-Радьківський СБК -
50,0 тис.грн, Загризівський СК – 50,0 тис. грн., Богуславський СБК – 10,0 тис.грн, 
Чернещинський СБК 350,0 тис. грн.. благоустрій території 

Покращено матеріально-технічну базу закладів культури району на загальну 
суму 850,0 тис. грн. 

Борівський районний Будинок культури – 320,0 тис. грн. (світло-відео 
техніка,ноутбук, рупори) 

Борівська централізована бібліотечна система  - 128,0 тис.грн (відео техніка, 
комп’ютерна техніка) 

Борівська дитяча музична школа – 35,0 тис. грн. (ноутбук,меблі,стільці) 
Першотравневий СБК – 64,0 тис. грн. (новорічна ялинка). 
Веселівський СК – 81,0 тис. грн. (одяг сцени ,меблі, мікрофони, стільці); 
Піско-Радьківський СБК -20,0 тис.грн. (мікрофони); 
Підвисочанський СБК 15,0 тис.грн. (ноутбук ,ялинка) 
Витрачено всього по району в 2018році на підготовку та проведення 

культурно - мистецьких заходів (Новорічні ранки,Масляна, День Молоді, День 
захисту дітей, свята сіл, селища, День похилого віку,професійні свята,95 річчя 
Борівського району, участь у обласних конкурсах, фестивалях) - 340.0тис грн..  

Житлово-комунальне господарство 
Протягом 2018 року підприємствами житлово-комунального господарства, 

забезпечено надання необхідних обсягів задовільної якості послуг споживачам. 
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Важливою складовою стабільної роботи підприємств житлово-комунальної 
галузі є стан розрахунків за спожиті послуги. 

Послуги теплопостачання. 
Рівень розрахунків споживачів за послуги теплопостачання за 2018 рік 

становить 89,0 %. заборгованість – 4637,978 тис. грн. 
Найбільша питома складова боргу розрахунок по наданих пільгах та 

субсидіях – 1672,365 тис. грн. 
Водопостачання і водовідведення. Рівень розрахунків споживачів за 2018 

рік склав 103,1 %, переплата становить 52,8 тис. грн. 
Електрична енергія. Згідно інформації Борівського РВ споживачі району в 

2018 році розрахувалися за спожиту електричну енергію склав 100,9 % 
заборгованість на 01.01.2019 р. становить 2720,3 тис. грн. В порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року заборгованість зменшилася на 9,7 % або 
292,6 тис. грн. 

Природний газ. Згідно інформації Борівської дільниці газопостачання за 
2018 року рівень розрахунків за природній газ становить 97,6 % заборгованість 
станом на 01.01.2019 року становить 24656,698 тис. грн. з яких заборгованість 
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 2018/2019 років. 

Немало проведено заходів для покращення житлово-комунальних послуг та 
благоустрою населених пунктів. 

За рахунок держаної субвенції на соціально-економічний розвиток окремих 
територій здійснено капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі від 
перехрестя вул. Світла та вул. Миру до першої опори ВЛ за містком річки Борова 
в смт. Борова вартість робіт склала 419,750 тис. грн. 

Протягом року було проведено ряд заходів з освітлення населених пунктів 
району. Так, в рамках проекту «Енергія світла 2018-2021» з обласного бюджету 
виділено субвенцію в сумі 1426,800 тис.грн. Роботи з монтажу вуличного 
освітлення здійснено в смт.Борова по вул.Привокзальна, вул.Першотравнева, 
вул.Слобідська, вул.Набережна та пров.Шкільний, а також в с.Вишневе 
Першотравневої сільської ради. Разом з тим, за рахунок державного бюджету в 
с.Підлиман, с. Піски-Радьківські, с. Богуславка та с. Загризове було капітально 
відремонтовано та побудовано вуличне освітлення на загальну суму 1031,249 
тис.грн. Данні ініціативи влади підтримала і місцева влада. За кошти сільських 
бюджетів виконано роботи з освітлення вулиць в с. Підвисоке, с. Калинове та 
с.Нижче Солоне, вартість робіт яких склала 708,415 тис. грн. 

Належна увага у 2018 році приділялася ремонту доріг як комунальної, так і 
державної власності. За кошти державної субвенції по вулиці Миру в смт.Борова 
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завершено перший етап ремонтних робіт дороги. Загальна сума субвенції склала 
6546,864 тис.грн. Навесні 2019 року дані роботи будуть продовжені. Крім цього, 
на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення за 
напрямками «Борова – Дружелюбівка на Червоний Лиман», «Вишневе – Степове» 
та «Борова – Зелений Гай – Вишневе» проведені роботи з влаштування суцільного 
перекриття асфальтобетоном в на суму 9,8 млн.грн. За рахунок бюджетів 
селищної, сільських рад та спонсорської допомоги було покращено покриття 
доріг комунальної власності на підвідомчих їм територіях. Сума таких витрат 
склала 2976,295 тис.грн. 

Не залишилися без уваги будинки, покрівля яких потребувала негайного 
перекриття. Це будинки, які знаходяться в смт.Борова по вул.Привокзальній, 1-А, 
вул.Партизанській, 10 та вул.14 квартал, 12-Б. На проведення даних ремонтних 
робіт було залучено кошти 1322,900 тис.грн. з обласного бюджету та 1132,849 
тис.грн. з селищного бюджету. 

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 та погіршенням погодних 
умов протягом 2018 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. 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням обсягів фізичних 
осіб-підприємців) скористалися 560,3 тис. пасажирів, виконано 17,2 млн.пас.км 
пасажирообороту, що відповідно на 2,2% та на 14,8% більше рівня минулого 
року. 

Вантажооборот підприємств автомобільного транспорту в 2018 році 
становив 1,4 млн.ткм, або 99,9% від обсягу 2017 року. 

Реформування системи надання адміністративних послуг 
Протягом 2018 року через відділ з питань надання адміністративних послуг 

Борівської районної державної адміністрації надано 6204 послуги з яких: 1352 
послуг з питань реєстрації речових прав, 24 послуг Державної міграційної 
служби, 4488 послуг відділу у Борівському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Харківській області, 299 послуг з питань реєстрації 
юридичних та фізичних осіб-підприємців, 34 послуг Борівської селищної ради та 
6 послуги з питань реєстрації громадських об’єднань та одна декларація 
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 
законодавства з питань пожежної безпеки. 
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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» (зі змінами та доповненнями) за 
2018 рік  нараховано  субсидій на загальну суму 39 126,6 тис.грн. Профінансовано 
– 47 465,7 тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості минулих років 
20 497,21 тис.грн.  

В опалювальний період 2018-2019 року субсидією на житлово-комунальні 
послуги користуються 3409 сім’ ї. З 1 травня 2018 року за  особистими звернення 
прийнято та призначено субсидію на житлово-комунальні послуги 4243 сім’ям. 
Середній розмір призначених у звітному місяці субсидій на житлово-комунальні 
послуги складає 818,32 грн.  

Субсидію на придбання  твердого палива та скрапленого газу призначено  
463 сім’ям на суму 1343,7 тис.грн. Середній розмір призначених у звітному місяці 
субсидій на придбання  твердого палива та скрапленого газу  складає 2041,77 грн. 
Заборгованість станом 01.01.2019 року становить 197,2 тис. грн. 

Для повернення частини невикористаної субсидії на особовий рахунок 
одержувача субсидії в  банківській установі або виплата її через відділення 
поштового зв’язку управлінням прийнято 1139 заяв на суму 703 698,86 грн. 
Станом на 01.01.2019 р. заборгованість відсутня 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації створена та 
працює комісія по розгляду спірних питань про призначення всіх видів 
соціальних допомог. З початку року проведено 29 засідань комісії, розглянуто 
1796 звернень.  

В 2018 році з районного бюджету виділено 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 01.01.2019 року 
підприємствам автомобільного транспорту компенсовано – 529,4 250,0 тис. грн., 
залізничного транспорту – 49,7 30,0 тис. грн., послуг зв’язку – 65,9 36,0 тис. грн.. 
що відповідно на 211,8 %, 165,7% та 183,1% більше показників 2017 року. 

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.  
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В районі забезпечені умови для соціально-правового захисту кожної 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.  

Станом на 01.01.2019 р. на первинному обліку служби у справах дітей 
перебуває 46 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 
16 це діти – сироти, 30 діти, позбавлені батьківського піклування. З даної 
категорії дітей 9 підлягають усиновленню. Всі діти виховуються в сімейних 
формах (опіка, піклування, прийомні сім’ ї та дитячому будинку сімейного типу). 

На території району проживає 61 дитина-сирота та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. В сім’ях опікунів, піклувальників виховується 41 
дитина даної категорії. Станом на 01.01.2019 в районі функціонує 7 прийомних 
сімей, в яких виховується 14 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 8 дітей. 

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, надаються солодкі подарунки, та 
гуманітарна допомога у вигляді вживаних речей. 

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. 

Вирішення першочергових питань молоді, забезпечення умов для 
відпочинку і оздоровлення дітей та робота з багатодітними сім’ями визначені як 
один із пріоритетних напрямів діяльності районної державної адміністрації в 2018 
році. 

Так з 29 травня по 15 червня 2018 року при закладах загальної середньої 
освіти функціонували табори відпочинку, в яких відпочило 1097 дітей (план на 
початок оздоровчої кампанії – 1040 чол.). У таборах з денним перебуванням 
здійснювалося дворазове харчування, середня вартість якого в день на одну 
дитину складала 25 гривень. Табірна зміна тривала 14 робочих днів. На 
функціонування пришкільних таборів з місцевого бюджету було виділено 209125 
грн., залучено батьківських коштів 3725 грн. 

На санаторний режим роботи було переведено 9 дошкільних навчальних 
закладів у тому числі 1 у складі Чернещинського навчально-виховного комплексу, 
в яких оздоровилося 320 дітей. В селищній та сільських радах заздалегідь були  
проведені сесії, на яких прийнято рішення про збільшення вартості харчування на 
10%. 

У дитячому позаміському комунальному закладі оздоровлення та 
відпочинку «Орлятко» оздоровча зміна тривала з 25.06. – 15.07.2018 року. На 
функціонування оздоровчого закладу з місцевого бюджету виділено 550,4 тис. 
грн. Для відпочинку дітей в ДПКЗОВ «Орлятко» придбано 76 путівок. Фізичними 
особами за власні кошти придбано 6 путівок, Барвінківським аграрним ліцеєм - 7 
путівок, 58 путівок придбали сільські та селищна ради, а саме: Богуславська 
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сільська рада – 8 путівок, Чернещинська – 4 путівки, Першотравнева – 6 путівок, 
Ізюмська – 12 путівок, селищною радою – 10 путівок, Підвисочанська – 8 путівок, 
Підлиманська – 2 путівки, Гороховатська – 4 путівки, Вищесолоненська – 4 
путівки і ще 5 путівок придбано за кошти районного бюджету.  

За рахунок районного бюджету та спонсорських коштів оновлено 
матеріально-технічну базу ПЗОВ «Орлятко» на загальну суму 197,0 тис. грн. 

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. 

Протягом 2018 року 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 ДЮСШ працює 24 групи: 8 груп з 
волейболу, 12 груп з футболу та 4 групи з спортивного туризму. Всього охоплено 
416 вихованців. 

Протягом 2018 року вихованців ДЮСШ виступали на змаганнях обласного 
рівня з міні-футболу та футзалу, а дівоча команда ДЮСШ приймала участь у 
відбіркових матчах для участі у чемпіонаті України з футзалу. 

В 2018 році за кошти державного, обласного та селищного бюджетів 
встановлено 1 спортивний майданчик із гімнастичним та 6 - із тренажерним 
обладнанням на суму 1013,26 тис. грн. 

В цілому вся робота спрямована на постійне підвищення рівня здоров`я 
населення та його фізичний розвиток. 

Організаційна діяльність 
Структура Борівської районної державної адміністрації в порівнянні з 2017 

роком майже не змінилася і упорядкована відповідно до Законів України «Про 
державну службу» і «Про місцеві державні адміністрації» та інших нормативно-
правових актів.  

Станом на 31.12.2018 року штатна чисельність райдержадміністрації 
складає 91 одиниці (в 2017 році 90). Так, апарат складається з 24 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 5 

1.  Відділ організаційної роботи та масових комунікацій  3 
2.  Загальний відділ 4 
3.  Відділ управління персоналом та юридичного забезпечення  3 
4.  Відділ фінансово-господарського забезпечення 3 
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5.  Відділ ведення Державного реєстру виборців 3 
6.  Сектор з питань мобілізаційної, оборонної та режимно-

секретної роботи 
2 

7.  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  1 
 Разом: 24 
 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: 91 

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 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 
березня 2016 року № 246 (із змінами). 

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 2018 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 2018 року до райдержадміністрації надійшло 3672 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 3565 вихідних документів. На контролі в 
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райдержадміністрації у 2018 році знаходилось 1049 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 398 
розпоряджень з основної діяльності та 120 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 2018 році було передбачено 13359651,0 грн. Видатки 
установи виконуються згідно плану асигнувань на звітний період. В 2018 році 
вони склали 13359602,0 грн., тобто освоєні на 100%, у т.ч.: 

- на оплату праці з нарахуваннями  було витрачено  на 46,05 % більше 
показника попереднього року; 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв було спрямовано  на  
39,57 % менше показника попереднього року; 

- на інші товари і послуги витрачено на 124,88 % більше 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. 
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 2018 році забезпечити 
стабільне функціонування всіх важливих напрямків життєдіяльності Борівського 
району. 

 
 

Голова Борівської районної 
державної адміністрації                                                                                   В. КІЯН 


