
БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХLVІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  13 вересня 2019 року № - VІІ

Про звернення депутатів Богодухівської 
районної ради  Харківської області  
до Кабінету Міністрів України  щодо  
реформування адміністративно-територіального 
устрою районів Харківської області 

Відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Богодухівська районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Схвалити текст звернення депутатів Богодухівської районної  ради до
Кабінету Міністрів України  щодо реформування адміністративно-
територіального устрою районів Харківської області. 

2. Направити звернення до Кабінету Міністрів України.
3. Опублікувати рішення та звернення на офіційному веб-сайті

Богодухівської районної ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

депутатську комісію з політико-правових питань, депутатської діяльності та 
місцевого самоврядування (М.А.Васенін). 

Голова районної ради С.Ф.Панов 

ПРОЕКТ



Звернення 

Богодухівської районної ради Харківської області до Кабінету Міністрів 
України щодо реформування адміністративно-територіального устрою 

районів Харківської області 

Сьогодні в Україні в рамках реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади активно йде робота по створенню нової моделі 
територіального поділу на райони. Формування нової системи районів має 
відповідати завданням реформи адміністративно-територіального устрою, 
напрямкам бюджетно-фінансової децентралізації, а також предметній 
підвідомчості районних органів місцевого самоврядування. 

 Важливо, щоб ініціатива щодо укрупнення районів в областях була 
місцевою, а не нав’язаною «згори». Тільки так можна урахувати усі нюанси, що 
існують на тій чи іншій території, та попередити можливі конфліктні ситуації. 
Формування нового територіального устрою повинно відбуватися за формулою 
«громада – район – регіон». 

На сьогоднішній день існує два  бачення формування районів 
Харківської області. Перший, запропонований робочою групою з підготовки 
пропозицій щодо об’єднання (укрупнення) районів Харківської області, 
передбачає створення в області семи районів. Згідно цього плану 
Богодухівський район, разом із Валківським, Коломацьким, Краснокутським 
районами та містом Люботин ввійде до об’єднаного Валківського району. На 
спільній нараді за участі депутатів Богодухівської районної ради, сільських, 
селищних, міського голів Богодухівського району, представників громадськості 
та засобів масової інформації, керівництва райдержадміністрації, яка відбулась 
28 грудня 2018 року, дана пропозиція була відхилена. 

Другий проект, розроблений Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та інфраструктури, пропонує залишити на Харківщині чотири 
райони з центрами в Харкові, Ізюмі, Куп’янську і Первомайському. Згідно 
цього розподілу Богодухівський район ввійде до складу об’єднаного району із 
центром в м. Харкові. Саме цей проект був підтриманий на спільній нараді 28 
грудня 2018 року як такий, що найкраще сприяє у створенні системи 
ефективного управління для забезпечення сталого і збалансованого 
економічного, соціального та культурного розвитку нових районів, яка також 
передбачатиме доступність жителів до послуг, що надаються органами 
державної влади та місцевого самоврядування. На нашу думку, саме проект 
запропонований Мінрегіонбудом повністю відповідає цим критеріям. 

З метою створення системи ефективного управління, керуючись 
інтересами територіальної громади Богодухівського району, Богодухівська 
районна рада звертається до Кабінету Міністрів України при вирішенні питання 
укрупнення районів Харківської області врахувати думку громади 



Богодухівського району та підтримати проект розроблений Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та інфраструктури, згідно якого  в 
Харківській області буде утворено 4 райони і Богодухівський район ввійде до 
складу об’єднаного району із центром в м. Харкові. 

 
Схвалено рішенням 

ХLVІ позачергової  сесії  
районної ради VІІ скликання 

    від 13 вересня 2019 року №          -VІІ 
  

  
Голова районної ради                                                           С.Ф.Панов 
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