
                                            ПРОЕКТ 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХІХ  СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від                               2018 року      №   
 
Про внесення доповнень до Програми 
економічного і соціального розвитку 
Богодухівського району на 2018 рік 
 

За поданням Богодухівської районної державної адміністрації                          
від 31 липня 2018 року №01-37/          «Про винесення питання на сесію 
районної ради», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», районна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести доповнення до  Програми економічного і соціального розвитку 

Богодухівського району на 2018 рік, затверджену рішенням районної ради  від 
15 лютого 2018 року №625-УІІ (ХХУІІІ сесія УІІ скликання) (із змінами), а 
саме: 

- у частині ІІІ Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 
2018 році  пункт 40  по галузі «Фізична культура і спорт» викласти в новій 
редакції: 
№ 
п/п 

Заходи з 
реалізації 
завдання 

Термін 
виконання та 
відповідальні 
за виконання 

Джерела 
фінансування 
та орієнтовні 

обсяги 
фінансування, 

грн 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 

Фізична культура і спорт 
40 а) Розробка 

предпроектних і 
вишукувальних 
робіт під 
будівництво 
спортивно-
оздоровчого 
комплексу в     

Протягом 
2018 року, 
 
сектор у 
справах 
молоді та 
спорту 
районної 

220 700,00 
грн. 
 
 
 
 
 
 

Забезпечення населення 
району спортивними 
спорудами, які 
відповідають 
державним будівельним 
нормам 
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м. Богодухові 
 
 
б) Виготовлення 
проектно-
кошторисної -
документації на 
обєкт «Нове 
будівництво 
спортивно-
оздоровчого 
комплексу по 
проїзду 
Молокова в       
м. Богодухові 
Харківської 
області» 

державної 
адміністрації 
 
 Протягом 
2018 року, 
 
сектор у 
справах 
молоді та 
спорту 
районної 
державної 
адміністрації 
 

 
 
 
Районний 
бюджет 
1 000 000,00 
грн.  

 
 
 
Забезпечення населення 
району спортивними 
спорудами, які 
відповідають 
державним будівельним 
нормам 

 
- у частині ІІІ Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 

2018 році по  галузі «Охорона здоров’я» доповнити наступним пунктом: 
 
№ 
п/п 

Заходи з 
реалізації 
завдання 

Термін 
виконання та 
відповідальні 
за виконання 

Джерела 
фінансування 
та орієнтовні 

обсяги 
фінансування, 

грн 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 

Охорона здоров’я 
36-1 Будівництво 

амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини по 
вул. 
Первухінській, 
37А в смт Гути 
Богодухівського 
району 
Харківської 
області 

Протягом 
2018 року, 
 
комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги 
Богодухівської 
районної 
ради» 

Обласний 
бюджет,   
районний 
бюджет  
 
12 000 000,00 
грн. 
 
 
 
 
 
 

Створення умов для 
отримання якісної та 
доступної медичної 
допомоги населенням 
Гутянської селищної 
ради 
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2.   Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності та розвитку 
підприємництва (О.Луценко).   
 
Голова районної ради                                                          С. ПАНОВ 
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