
bo
flepruorvry 3 acryn H 14 Iry

roJroBI,I pafionnoi

AepxaBHoi atrvriuicrpaqii

Bareurwui 3I4P,flHOBII4

3BIT
npo Br.rKoHaHHfl nJIaHy po6orr,r

Eoro4yxiecsrcoi pafiouHoi gepxaeHoi alnaiuicrpauii
ua [[I KBapraJl 2019 poKy, 3arBepAxeHoro po3roprA]KeHHflM

roJroBH pailonuoi geprranuoi aAtriuicrpauii rit2l qepBHq 2019 porcy J\b 128

fhasovr po6orz pafionnoi AepxaBHoi aarraiHicrpauii Ha III KBapran

2019 poKy, 3arBepAx(eHr4M po3rroprAxeHHflM roJIoBI,I pafioHHoi 4epx<aeHoi

a4uiHicrpauii Bia 2l uepr'ux 2019 poKy J\ro 128, 6yno 3annaHoBaHo Ao BHKoHaHH,

1765 zar.taHs.
3Ha.rHa yBata pafionnoi AepxaBHoi a4uinicrpaqii npra fioro BI4KoHaHHi 6yra

3ocepeAx(eHa Ha Br4KoHaHHi san4aur, Br43HarIeH[x 3aKoHaMI4 Yxpaluu, aKTaMI4

flpesz4enra Yxpainu, rocraHoBaMI4 Ka6inery Minicrpie Vrcpair-rra,

po3rropf,AxeHH.rrMrr ra Aopyr{eHHqMrz roris o6nacsoi ra paffonnoi Aepx(aBH[x

a4naiuicrparlifi, a raKo)r( nporpaMavw, tpuitHflTLrMkt pafiouHoro paAoro, ra:axoAavu i

qirsosuNaz KoMTJTeKcH:aMW nporpaMaMH, 3arBepAxIHVMV po3ltopqA]KeHHrM14

rorroBr4 paffonuol AepxaBHoi aAvinicrpauii.
Brxouauur raKox 6yno cnpsMoBaHe Ha peani:auiro llporpaMu eKoHovri'{Holo i

couialrsoro po3BHrKy pafioHy Ha 2019 pirc, IlpioparerHhx Hanpxuin po6orr
pafioHnoi AepxaBHoi aru,risicrpauii ra oprauie Naicueeoro caMoBpflAyBaHHt pairoay

Ha 2019 pir, 3aTBepAxeHI4x po3[oprAxeHHflM roJIoBI4 parTouuoi Aepx<asuoi'

a4rvriHicrpaqii eia 01 6epesns,2019 poxy llb 46.

flporxrou ssirHoro uepio4y eiAnosilHo Ao floro)I(eHHfl rtpo Koneriro paiounoi
Aep)r(aBHoi aavriuicrpaqii, 3arBepAxreHoro p03nopflAxeHHflM ToJIoBLI pafioHHoi

Aeplr(aBHoi am,rinicrpauii sia 09 Jrrororo 2018 poKy J\u 70, ra PerraveHry pafi'ouuoi

AepxaBHoi aavrinicrpaqii, 3arBepA)KeHoro p03nopflA)KeHH.aM I-oJIoB14 pailoHuoi

Aep)r(aBHoi aavinicrpauii sia 02 xoBrHq 2018 poKy J\|l 485 (:i sviuanau),

niAroroereHo sci ueo6xiAni uarepiann i opranigaqifiFlo sa6e:neqeHo rpoBeAeHHfl

2 saciAanus xorerii pafionnoi AepxaBHoi aarraiuicrpauii, Ha qKI4x po3uqHyro
l0 nraraHb, 3a HacliAxaHau flKr4x npnfiHrro l0 po3noprr)KeHb roJIoBH pafioHHoi

Aep)r(aBHoi aln,r iu iorpauii,
Bseceso gNaiHra Ao nepcoHanbHoro cKnaAy rconerii pafiouHoi 4epNaeHoi'

a4uiHicrpaqii po3rropflA)r(eHHrMH roJroBH pafiouHoi AeplKaBHoi aarvriHicrpauil

si!,20 BepecHs 2019 poKy J\b 210 ra nia l7 xoarHs2019 poxy i\e 236 (y l.anuir tac
cKnaAaerscq is 15 oci6).



2 
Всього головою районної державної адміністрації у ІIІ кварталі 2019 року 

прийнято 108 розпоряджень, з них: 90 розпорядження – з основної діяльності, 
15  – з  кадрових питань та 3 – ДСК.  

Організаційно забезпечено проведення у голови районної державної 
адміністрації за участю керівництва районної державної адміністрації, 
начальників структурних підрозділів районної державної адміністрації, 
керівників територіальних органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, відповідних керівників підприємств, установ та організацій 
району 3 нарад (10 липня, 14 серпня  та 11 вересня  2019 року). До розгляду на 
них вчасно та на якісному рівні забезпечено підготовку 19 питань. Надано 
практичну та методичну допомогу структурним підрозділам районної державної 
адміністрації в частині підготовки проектів доручень голови районної державної 
адміністрації. За результатами проведення  нарад головою районної державної 
адміністрації видано 16  відповідних доручень.  

Також забезпечено проведення 3 нарад у голови районної державної 
адміністрації з керівниками структурних підрозділів районної державної 
адміністрації за підсумками роботи у червні, липні та серпні 2019 року.  

Організовано проведення наради у керівника апарату районної державної 
адміністрації за підсумками роботи апарату районної державної адміністрації                  
у ІІ кварталі 2019 року (протокол № 3 від 15 липня 2019 року). 

Щотижня готувалися плани основних заходів, які будуть проводитися 
структурними підрозділами районної державної адміністрації. Здійснювався 
упереджувальний контроль за підготовкою до проведення заходів, звіти про 
виконання готувалися у встановлені терміни. Щоденно узагальнювалися 
матеріали про перебування голови районної державної адміністрації.  

Забезпечено підготовку матеріалів голові районної державної адміністрації 
для участі у селекторних нарадах  та  засіданні колегії обласної державної 
адміністрації.  

Забезпечено опрацювання звітів про виконання структурними 
підрозділами районної державної адміністрації плану роботи районної 
державної адміністрації за підсумками ІІ кварталу 2019 року, про що 
підготовлено відповідну інформацію та розміщено на офіційному веб-сайті 
районної державної адміністрації. 

Протягом кварталу у встановлені строки забезпечено підготовку: звіту 
про виконання плану роботи районної державної адміністрації на IІ квартал 
2019 року, звіту про виконання плану роботи апарату районної державної 
адміністрації на IІ квартал 2019 року, плану роботи районної державної 
адміністрації на ІV квартал 2019 року, затвердженого розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 24 вересня 2019 року № 214, та  плану 
роботи апарату районної державної адміністрації на ІV квартал 2019 року, 
затвердженого наказом керівника  апарату районної державної адміністрації              
від 20 червня  2019 року № 7-о, план проведення засідань виконавчих комітетів 
місцевих рад району в ІV кварталі 2019 року, план проведення засідань 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів районної державної 
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адміністрації на ІV квартал 2019 року, графік проведення сходів громадян за 
місцем проживання на ІV квартал 2019 року 

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації                  
від 17 грудня 2018 року № 660 «Про організацію контролю за здійсненням 
органами місцевого самоврядування Богодухівського району делегованих 
повноважень органів виконавчої влади» робочою групою районної державної 
адміністрації здійснено перевірки Куп’єваської сільської ради та виконавчих 
комітетів  Павлівської та Сіннянської сільських рад щодо здійснення ними 
делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». За результатами перевірок 
підготовлені акти, які у встановленому порядку розглянуті головою районної 
державної адміністрації.  

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації               
від 17 грудня 2018 року № 661 «Про надання методичної та практичної 
допомоги місцевим радам району з питань організації роботи щодо виконання 
делегованих повноважень органів виконавчої влади» у липні-вересні  2019 року 
апаратом районної державної адміністрації Куп’єваській сільській раді та 
виконавчим комітетам Павлівської та Сіннянської сільських рад, про що 
складено відповідні доповідні записки. 

Акти та довідки передані міській та селищним радам для прийняття 
відповідного рішення про усунення недоліків. Документи  також розміщено на 
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. Вживаються заходи 
контролю за виконанням наданих у ході перевірок рекомендацій.  

Організаційно забезпечено проведення у серпні 2019 року семінару-наради 
з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, 
наради з сільськими, селищними, міським головами та  у вересні 2019 року - 
семінару-наради з сільськими, селищними, міським головами. 

Спільно з районною радою проведено роботу щодо підготовки низки  
питань до розгляду на засіданнях сесій районної ради VІІ скликання 04 липня, 
06 серпня та 13 вересня  2019 року. 

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації             
від 28 грудня 2018 року № 719 «Про організацію роботи з вивчення стилю, 
форм і методів роботи структурних підрозділів районної державної 
адміністрації та надання методичної допомоги» у ІІІ кварталі 2019 року 
комплексно забезпечено вивчення  стилів, форм і методів роботи та надано 
методичну допомогу архівному відділу районної державної адміністрації, 
фінансовому управлінню районної державної адміністрації та сектору у справах 
молоді та спорту районної державної адміністрації. 

Продовжувалась робота щодо перегляду персональних складів  діючих 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів районної державної 
адміністрації. Так, протягом липня-вересня 2019 року внесено зміни до 
персональних складів 22 консультативно-дорадчих органів та утворено 2 нових, 
таким чином в  районній державній адміністрації станом на 01 липня 2019 року 
діє 72 комісії, ради, робочі групи, штаби тощо.  
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Проведена робота щодо оновлення суспільно-політичних даних  районних 

організацій політичних партій і громадських організацій.  
Станом на 01 жовтня 2019 року в районі зареєстровано 66 громадських 

організацій. Найбільш активні з них: громадська організація «Спільна справа – 
Слобожанщина», районна організація ветеранів локальних війн “Єдність”, 
районна організація ветеранів України, районна громадська організація «Союз 
Чорнобиль Богодухівщини», районна громадська організація «Ветерани війни-
інваліди Чорнобиля», профспілкова організація працівників освіти, які є також і 
найбільш чисельними. 

З керівниками політичних партій і громадських організацій постійно 
проводяться співбесіди з метою визначення їх позицій та поглядів на суспільно-
політичне життя району, області, держави. 

З метою забезпечення врахування думки громадськості та на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» 28 лютого та 28 березня 2019 року проведено засідання громадської 
ради при Богодухівській районній державній адміністрації. 

На території Богодухівського району діють 28 релігійних громад, які 
внесені до Державного реєстру, із них: УПЦ – 17, УПЦ КП - 4, ЄХБ - 3,                 
ХВЄ - 2, АСД - 1,  Свідки Ієгови - 1.  

Три релігійні громади с. Воскресенівка, с. Дмитрівка та с. Вікторівка 
перейшли до ПЦУ. Відмічено факт конфліктної ситуації між вірянами ПЦУ та 
колишньої  УПЦ МП с. Вікторівка.  

У ІIІ кварталі 2019 року проведено 5 «прямих ліній» телефонного зв’язку,               
у районній газеті «Вісник Богодухівщини» опубліковано 6 виступів керівників 
органів виконавчої влади  району. Крім того, у районних газетах «Вісник 
Богодухівщини» та «Маяк»  опубліковано 11 привітання та звернень голови 
районної державної адміністрації з нагоди професійних і державних свят. 

До Системи обліку публічної інформації внесено 104 документа, які 
підлягають оприлюдненню. 

Протягом ІIІ кварталу 2019 року до районної державної адміністрації 
надійшло 26 запитів на інформацію від фізичних та юридичних осіб. У 
відведені законодавством строки на 14 запитів запитувачам  надіслано відповіді 
та 12 запитів перенаправлено за належністю. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації  від 11 червня 
2019 року № 120 «Про здійснення в районі заходів із підготовки та проведення 
позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року» 
утворено районну робочу групу щодо сприяння виборчим комісіям у реалізації 
ними своїх повноважень на період підготовки та проведення позачергових 
виборів народних депутатів  України  21 липня  2019 року.  

Сільським, селищним, міському головам надіслано для використання в 
роботі та доведення до відома дільничних виборчих комісій після їх утворення 
постанову Центральної виборчої комісії від 24 травня 2019 року № 899 «Про 
Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 
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позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року»                        
(вих. від 27 травня 2019 року № 01-33/1829).  

Акцентовано увагу  на створення для всіх суб’єктів виборчого процесу 
рівних умов участі у виборах, недопущення під час підготовки та проведення 
виборів будь-яких проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у 
виборчий процес, а також унеможливлення використання посадовими особами 
службового становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв'язку для 
підтримки окремих кандидатів - суб’єктів виборчого процесу, їх 
уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів. 

Місцевими радами району на виконання Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» у населених пунктах району обладнано 89 місць  
для розміщення матеріалів перевиборної агітації. Місцевими радами району у 
встановленому законодавством порядку прийнято відповідні рішення про 
затвердження переліку місць, відведених для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації, а також затвердження переліку 39 приміщень, 
придатних для проведення публічних заходів передвиборної агітації, котрі, у 
разі звернення окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України  
одномандатного виборчого округу № 180, будуть надані. 

У частині матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць 
проведена відповідна робота з Департаментом розвитку бізнес сегмента                   
ПАТ «Укртелеком» щодо забезпечення надійного телефонного зв’язку  та 
зв’язку у мережі Інтернет (вих. від 04 червня 2019 року № 01-33/1960),  
Богодухівським РВ  ДСНС у  Харківській області щодо забезпечення безпеки 
на виборчих дільницях (вих. від 04 червня 2019 року № 01-33/1959) та 
Богодухівським районним відділенням АТ «Харківобленерго» щодо 
забезпечення стабільного енергопостачання (вих. від 04 червня 2019 року               
№ 01-33/1958).  

10 липня 2019 року проведено спільну роботу з районним центром 
телекомунікацій № 321 Харківської філії ПАТ «Укртелеком»  щодо визначення 
номерів телефонів, які будуть надані дільничним виборчим комісіям для 
використання у роботі. Відповідна інформація внесена до бази даних 
Державного реєстру виборців. У даний час центром продовжується робота 
щодо телефонізації виборчих дільниць, роботи планується завершити 18 липня 
2019 року.  

З метою забезпечення під час виборчого процесу дотримання громадського 
порядку та охорони виборчих дільниць направлено відповідний лист                          
від 04 червня 2019 року № 01-33/1957 до Богодухівського відділу поліції                         
ГУ НП  в Харківській області.  

Управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації  
проведено аналіз стану облаштування приміщень, що надаються дільничним 
виборчим комісіям для забезпечення їх роботи, та приміщень, що 
використовуються для голосування, з урахуванням можливості безперешкодного 
доступу до них осіб з інвалідністю. За його результатами із 43 виборчих дільниць 
30 мають облаштовані пандуси, в 13 будуть використані зйомні пандуси. 



6 
09 липня 2019 року окружною виборчою комісією з виборів народних 

депутатів України  одномандатного виборчого округу № 180 проведено 
організаційне навчання керівного складу дільничних виборчих комісій з 
позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Під час 
нього опрацьовано практичне застосування вимог чинного законодавства щодо 
ведення діловодства, матеріального та технічного забезпечення проведення 
голосування. 

Також  розглянуто питання забезпечення належного рівня громадського 
порядку під час проведення виборів,  охорони  виборчої документації та 
приміщень для голосування, транспортування виборчих документів.  

19 липня 2019 року дільничні виборчі комісїї отримали від  окружної 
виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного 
виборчого округу № 180 виборчі бюлетені. 

21 липня 2019 року на 43 виборчих дільницях району проведено 
голосування з позачергових  виборів народних депутатів України. Порушень 
норм законодавства не було.  

Протягом ІІІ кварталу 2019 року до районної державної адміністрації 
надійшло та зареєстровано 597 документів,  відправлено 1188 документів. 

Електронною поштою до районної державної адміністрації надійшло 
1183 вхідних документа, відправлено – 1476. Реєстрація електронної пошти 
ведеться в електронному вигляді. 

Здійснювалась робота щодо наповнення та технічного супроводження 
офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, на якому у                    
липні – вересні 2019 року опубліковано 544  матеріали. 

Надавалась методична допомога структурним підрозділам районної 
державної адміністрації з питань боротьби з комп’ютерними вірусами, 
налаштування програмного забезпечення. 

Робота із зверненнями громадян проводилась згідно із Законом України 
«Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого                    
2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування», іншими директивними документами, що 
регламентують роботу із зверненнями громадян. 

Протягом ІІІ кварталу 2019 року до районної державної адміністрації 
поштою надійшло 90 звернень у тому числі 1 скарга, від органів влади вищого 
рівня надійшло 72 звернення, 4 колективних звернення, 1 повторне та  
6 неодноразових. З урахуванням колективних звернень усього в листах, що 
надійшли до районної державної адміністрації звернулося 124 громадянина. 

Соціальна інформація, яка присутня у зверненнях громадян, має велике 
значення для поліпшення роботи державних органів, а тому протягом звітного 
періоду  проводився щомісячний аналіз та узагальнення звернень громадян, що 
надійшли до районної державної адміністрації. 

По «телефону довіри» до районної державної адміністрації надійшло 
2 звернення. 
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Проведено три засідання постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян. 
Керівництвом районної державної адміністрації здійснювались особисті та 

виїзні прийоми громадян. У ІІІ кварталі 2019 року першим заступником голови 
районної державної адміністрації та керівником апарату  районної державної 
адміністрації проведено 18 особистих прийоми, з них 12 - виїзних. 

Систематично проводився облік контрольованих завдань, вживалися 
заходи щодо недопущення порушень термінів їх реалізації. Керівництву 
районної державної адміністрації  надавалися довідки про стан виконавської 
дисципліни.  

Протягом ІІІ кварталу 2019 року здійснювався контроль за виконанням          
309 документів, у тому числі контролювались: 39 розпоряджень та                          
22 доручення  голови обласної державної адміністрації, 147 листів простої 
кореспонденції органів влади вищого рівня, 27 розпоряджень та 12 доручень 
голови районної державної адміністрації, 7 листів Богодухівського відділу 
Дергачівської місцевої прокуратури. 

Із 309 документів, за якими здійснювався контроль, станом на 01 жовтня 
2019 року знято з контролю як виконані 68 документів: 2 доручення голови 
районної державної адміністрації, 46 листів простої кореспонденції органів 
влади вищого рівня, 11 розпоряджень та 8 доручень голови районної державної 
адміністрації.   

У липні було зафіксовано порушення терміну виконання контрольного 
документа КНП Богодухівська ЦРЛ БРР, а саме не забезпечено вчасне надання 
інформації з виконання розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 02 вересня 2015 року № 390 «Про забезпечення громадянам 
Харківської області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами» (відповідь на 
документ надано 10 липня 2019 року, хоча контрольна дата виконання 
вищезазначеного документу 03 липня 2019 року). 

Решта документів, що контролювалися у звітному періоді, виконана без 
порушення контрольних термінів. 

Здійснювався постійний контроль за виконанням комплексного плану 
роботи з кадрами на 2019 рік, затвердженого розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 03 січня 2019 року № 1-о. 

Забезпечено виконання розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 23 травня 2019 року № 110 «Про стан роботи з персоналом, 
дотримання законодавства про державну службу в апараті та структурних 
підрозділах районної державної адміністрації», інформація про виконання 
розпорядження надана до відділу документообігу та контролю апарату 
районної державної адміністрації станом на 30 вересня 2019 року. 

Забезпечено підготовку 41 наказу керівника апарату районної державної 
адміністрації з питань управління персоналом стосовно оголошення і 
проведення конкурсу, встановлення надбавок, преміювання, надання 
матеріальної допомоги, надання відпусток, відряджень тощо.  
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Проведено 2 засідання конкурсної комісії апарату Богодухівської районної 

державної адміністрації з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
державної служби категорій «Б» і «В» 20, 23 і 27 вересня 2019 року, засідання 
ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації 26 вересня 
2019 року (розглянуто 4 питання), навчання з працівниками апарату районної 
державної адміністрації  29 серпня 2019 року. 

Керівники підрозділів апарату, структурних підрозділів районної 
державної адміністрації, сектор управління персоналом працювали над 
поліпшенням кількісного та якісного складу державних службовців.  

У ІІІ кварталі 2019 року призначень на посади державних службовців не 
було, звільнено 3 працівників (голову РДА, головних спеціалістів відділу освіти 
і юридичного сектору апарату районної державної адміністрації).  

Підготовлено і надіслано до відділу управління персоналом апарату 
обласної державної адміністрації:  інформації про  призначення і звільнення 
керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, про 
якісний склад державних службовців  районної державної адміністрації, про 
кількісний склад державних службовців районної державної адміністрації, про 
кількісний і якісний керівний склад, щодо організації здійснення 
дисциплінарних проваджень;  до Міжрегіонального Управління Національного 
агентства з питань державної служби України у Харківській та Сумській 
областях – про наявність вакантних посад державних службовців. 

Переглянуті особові справи державних службовців апарату, керівників 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, внесено необхідні 
зміни до особових карток державних службовців. Внесені відповідні записи до 
трудових книжок працівників. Присвоєно черговий 4 ранг державного 
службовця Людмилі КЛОЧКО, завідувачу сектора у справах молоді та спорту 
районної державної адміністрації. 

Здійснювався контроль за термінами встановлення надбавок за вислугу 
років. Проведено роботу із керівниками структурних підрозділів районної 
державної адміністрації щодо підготовки наказів з питань управління 
персоналом та щодо підвищення рівня професійної компетентності державних 
службовців районної державної адміністрації.  

Продовжують навчання за магістерською підготовкою в Харківському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України Ірина РОЗТЯГАЙ, 
Аліна МАЛЕЦЬКА, Вікторія СЕНЕНЧЕНКО, у Харківському національному 
економічному університеті ім. С. Кузнеця - Юлія ІВАХ, Олена ПИВОВАРОВА. 

Вступили до Академії у поточному році 3 державні службовці:                          
Зоя ГАЛІЛЕЙ, Микола ШЕПЕЛЬ і Наталія КОВАЛЕВСЬКА. 

У ІІІ кварталі 2019 року пройшли навчання у Харківському регіональному 
інституті державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України 7 осіб  (3 керівники і  4 спеціалісти – за обласною 
програмою, з них двоє – за професійною програмою підвищення кваліфікації 
(перший тиждень навчання), 1 державний службовець пройшов тренінг в 
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обласній державній адміністрації з питань загальних засад доступу до публічної 
інформації. 

Відповідно до Указу Президента України від 16 квітня 2010 року № 542 
«Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими 
державними адміністраціями» в районній державній адміністрації забезпечено 
контроль за призначенням і звільненням з посад керівників територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади, керівників державних 
підприємств. У ІІІ кварталі 2019 року погодження призначень і звільнень 
керівників територіальних органів ЦОВВ і керівників державних підприємств 
не було. Продовжено контракт з директором ДП «Богодухівський 
сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат» Олександром ТРИЗНОЮ.  

Проводилася відповідна робота з ведення військового обліку в районній 
державній адміністрації. 

Підготовлено необхідні матеріали щодо нагородження відзнаками ХОДА з 
нагоди Дня бухгалтера, особистого ювілею, забезпечено друкування відзнак 
районної державної адміністрації та районної ради щодо нагородження кращих 
працівників з нагоди Дня Національної поліції України. Дня бухгалтера, Дня 
працівників торгівлі, Дня будівельника, Дня незалежності України, Дня 
працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Дня знань, 
Дня фізичної культури і спорту. Дня працівників лісу, Дня рятівника, Дня 
фармацевтичного працівника, 150-річчя заснування Первухінського 
цукрозаводу, Всеукраїнського дня дошкілля, святкування Дня сіл: 
Івано-Шийчине, Петропавлівка, Губарівка, Сазоно-Баланівка, Саменів Яр, 
Братениця, Сінне, Горького, Степне, селища Шарівка,  міста Богодухова тощо. 

Протягом ІІІ кварталу 2019 року на виконання розпорядження голови 
Харківської обласної державної адміністрації від 11 травня 2018 року №327 
«Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України та 
Національної гвардії України» надана інформація до Харківської ОДА про 
результати шефської роботи протягом кварталу. 

Надана інформація до Департаменту  оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами  обласної державної адміністрації про 
виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації  
від 10 травня 2017 року №191 «Про створення координаційної робочої групи 
для вирішення питань, пов’язаних з державною реєстрацією земельних ділянок, 
що належать до земель оборони». 

Здійснювалось інформування Департаменту оборонної, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами  обласної державної 
адміністрації про виконання заходів щодо проведення призову на строкову 
військову службу у жовтні-грудні 2019 року. 

Надані форми мобілізаційного плану райдержадміністрації до 
Департаментів та управлінь обласної державної адміністрації; 

26 вересня проведено  засідання Громадської ради з питань оборони та 
військово-патріотичної роботи при Богодухівській районній державній 
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адміністрації на якому розглядалось питання про організацію заходів з 
проведення військово-патріотичного виховання населення. 

Сплановані заходи по підготовці  до проведення  призовної кампанії у 
жовтні-грудні 2019 року, спільно з військовим комісаріатом проведені 
агітаційні заходи, спрямовані на популяризацію контрактної служби в 
Збройних Силах України, проведено уточнення показників забезпечення 
Збройних Сил України, інших військових формувань мобілізаційними 
ресурсами в особливий період та квартальна перевірка наявності виготовлених 
та вхідних таємних документів; 

Проведена робота щодо перегляду грифів секретності МНСІ та приведення 
їх у відповідність до ЗВДТ № 440 від 12 серпня 2005 року  та засідання комісії з 
питань контролю за станом забезпечення охорони державної таємниці  у 
районній державній адміністрації на період проведення квартальної перевірки 
наявності секретних документів і справ. 

Також велась оперативна службова переписка з питань, що входять до 
повноважень сектора та виконувалися окремі доручення голови районної 
державної адміністрації та його першого заступника. 

У ІІІ кварталі 2019 року робота відділу ведення Державного реєстру 
виборців апарату районної державної адміністрації була спрямована на 
виконання Законів України «Про вибори Президента України», «Про місцеві 
вибори» та «Про Державний реєстр виборців»,  постанов Центральної виборчої 
комісії, розпоряджень голови обласної і голови районної державної 
адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, 
простої кореспонденції. 

На виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців» 
опрацювання відомостей періодичного поновлення персональних даних 
Державного реєстру виборців виконано в повному обсязі. 

Отримано та опрацьовано в повному обсязі відомості періодичного 
поновлення персональних даних Державного реєстру виборців за липень, 
серпень, вересень 2019 року. Фактична кількість опрацьованих записів у 
зазначеному періоді - 1461 зміна. 

Проводилася робота щодо виявлення та вилучення кратних  включень 
виборців, перевірки та виправлення некоректних записів Реєстру.  Протягом 
ІІІ кварталу 2019 року знищено 178 записів. 

Проводились заходи щодо перевірки та уточнення персональних даних 
виборців шляхом направлення запитів до суб’єктів подання відомостей про 
виборців та розгляду звернень громадян. Протягом звітного періоду направлено 
111 запитів щодо 1146 виборців. 

Відповідно до поданих відомостей про найменування нових та 
перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, 
кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих 
будинків, які надійшли від місцевих рад району за ІІІ квартал 2019 року, до 
Реєстру внесено 34 зміни в нумерації будинків. 

24 липня 2019 року на засіданні колегії  районної державної адміністрації 
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висвітлювали питання виконання Закону України «Про Державний реєстр 
виборців» на території Богодухівського району. 

Протягом липня 2019 року виготовлено та за відповідними актами 
передано представникам 43 дільничних виборчих комісій іменні запрошення, 
попередні та уточнені списки виборців для проведення позачергових виборів 
народних депутатів України 21 липня 2019 року. 

За звітний період підготовлено та висвітлено на офіційному вебсайті 
районної державної адміністрації 4 інформаційних та 3 статистичних 
повідомлення щодо діяльності відділу.    

Протягом звітного періоду до відділу ведення Державного реєстру 
виборців звернулося 298 виборців. За результатами звернень до бази даних 
Реєстру  внесено та опрацьовано 251 заяв (щодо включення до ДРВ - 4 шт., 
щодо зміни персональних даних - 10 шт., щодо зміни виборчої адреси - 10 шт., 
щодо тимчасової зміни місця голосування - 227 шт.) та  надано відповіді на 
7 особистих звернень. 

Протягом ІІІ кварталу 2019 року працівники відділу щотижнево проходили 
тестування з метою підвищення рівня професійної підготовки, набуття навичок, 
необхідних для кваліфікованого  ведення Реєстру. 

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної 
державної адміністрації у IІІ кварталі 2019 року проводилась робота 
спрямована на організацію завдань, що покладені на відділ відповідно до плану 
роботи, а саме: забезпечено складання та здачу до фінансових органів та фондів 
фінансових звітів районної державної адміністрації за кодами програмної 
класифікації, розроблялись та затверджені паспорти бюджетних програм 
місцевого бюджету, штатні розписи та розшифровки до штатних розписів по 
апарату, відділах та управліннях районної державної адміністрації у зв’язку із 
змінами що відбувалися протягом ІІI кварталу 2019 року.  

Укладалися договори та додаткові угоди з установами та організаціями, які 
надають послуги районній державній адміністрації у 2019 році. Проведені 
звіряння взаєморозрахунків з установами та організаціями, які надавали 
послуги районній державній адміністрації. Проводилося ознайомлення з 
новими законодавчими актами і нормативними документами, опублікованими в 
періодичних виданнях «Урядовий кур’єр», «Праця і зарплата», «Баланс-
бюджет». 

Готувалися документи до меморіальних журналів-ордерів. 
Згідно з розпорядженнями голови районної державної адміністрації 

проведено розрахунки відпускних, заробітної плати, лікарняних працівникам 
районної державної адміністрації за першу та другу половини місяця. Складено 
звіти по оплаті праці,  розрахунках за спожиті енергоносії, водопостачання та 
водовідведення, надходженнях і використанні бюджетних коштів.  

Проводилась робота по розробці кошторисних призначень по державним 
бюджетним програмам соціально-економічного розвитку району. 

Своєчасно складені та направлені звіти до управління Державної 
казначейської служби України в Богодухівському районі, а також звіти про 
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нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нараховані 
внески та витрати, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності. Своєчасно 
проводились розрахунки з державними службовцями та обслуговуючим 
персоналом районної державної адміністрації та відділів районної державної 
адміністрації по заробітній платі. 

Своєчасно подавалися оперативні дані для фінансового управління, 
казначейської служби, проводилися аналізи фінансово-господарської 
діяльності. 

У IІІ кварталі 2019 року робота відділу економічного розвитку та торгівлі 
спрямована на стабілізацію роботи всіх галузей економіки, виконання 
розпоряджень, рішень та доручень голів обласної та районної державних 
адміністрацій. 

Станом на 01 жовтня 2019 року продовжують діяльність десять 
промислових підприємств. Обсяг реалізованої промислової продукції 
підприємствами району за січень-серпень 2019 року склав  959,9  млн. грн.  що 
становить 0,8% від обсягу реалізації  по області. 

Протягом звітного кварталу ситуація в галузі була стабільною, всі 
підприємства працювали. 

У звітному періоді питання цін постійно знаходилося на контролі, 
продовжувався щодекадний моніторинг цін на основні продовольчі товари. 

За даними моніторингу ситуація на споживчому ринку району стабільна.  
Порівнюючи ціни з початком року слід зазначити, що відбулося 

подорожчання на більшість  продуктів харчування. Найбільше зростала ціна на 
картоплю (2,5 рази), макаронні вироби (+31%), м'ясо птиці (+24%), капусту 
(+27%). борошно (+23%), сало (+19%), молоко (+19%), олію (+17%), масло 
вершкове (+14%).   

Поряд з цим зменшилась ціна на моркву (-10%),  буряк (-10%),  крупу 
гречану (-5%), яйця (-2%). По решті товару ціни не змінювались. 

Товарна насиченість продовольчого ринку відповідає попиту населення, а  
з окремих видів товарів перевищує його. 

Роздрібний товарообіг без урахування роздрібного товарообороту 
фізичних осіб-підприємців за  І півріччя 2019 року по району склав                   
124517,2 тис. грн., що становить 92,8% до відповідного періоду 2018 року. 

У ІІІ кварталі 2019 року на території району (м. Богодухів,                              
вул. Центральна) відновили роботу продовольчі магазини «Посад» (створено                       
2 робочих місця) та  по  вул. Шевченка (створено  2 робочих місця),  розпочав 
роботу промисловий магазин «Маг» (м. Богодухів, вул. Молодіжна).  

Поряд з цим у вересні призупинив діяльність змішаний магазин в                             
с. Сухини. 

Станом на 01 жовтня 2019 року на споживчому ринку району                           
234 підприємство роздрібної торгівлі та  21  громадського харчування.  

Мережа поштового зв’язку району складає 16 діючих відділень зв’язку, з 
яких 15 стаціонарних та 1 пересувне. 
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В районі працює 2  відділення компанії «Нова пошта» та 1 відділення              

ТОВ «Делівері» (перевезення  грузів та посилок). 
У січні-лютому 2019 року вантажооборот підприємств автомобільного 

транспорту району (з урахуванням обсягів фізичних  осіб-підприємців) 
становив 9,5 млн. ткм, або у 4 рази більше ніж за відповідного періоду                 
2018 року. Підприємствами транспорту перевезено 24,0 тис. т. вантажів, або 
186,0% у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням обсягів фізичних 
осіб-підприємців) скористалися 59,9 тис. пасажирів, виконано 0,4 млн.пас.км. 
пасажирообороту, що відповідно  94,6% та  79,7% у порівнянні з січнем-лютим                
2018 року. 

У ІІІ кварталі 2019 року  в Богодухівському районі  кількість фізичних                
осіб-підприємців збільшилась  на 15 одиниць. Кількість юридичних осіб не 
змінилась. 

Відділом проведено аналіз цільового використання коштів бюджетів на 
будівництво, реконструкцію, уточнений перелік юридичних осіб, які входять в 
структуру районної державної адміністрації та відомості про державне майно, 
оновлено паспорт району, уточнена дислокація  підприємств торгівлі та 
суб’єктів господарювання, які надають побутові послуги населенню. 

Надавалася методична допомога органам місцевого самоврядування щодо 
оцінки та відчуження майна. 

Рівень розрахунків за спожиту електроенергію за січень – серпень                    
2019 року по району склав 91,2 %, у  тому числі по установах, що фінансуються 
з :  державного бюджету – 75,2%;  районного бюджету – 69,1% та  місцевих  
бюджетів району – 79,9%. 

Станом на 01 вересня 2019 року серед установ житлово-комунального 
господарства поточну заборгованість за спожиту електроенергію мало                                       
КП «Богодухіввода» в сумі 248,9 тис. грн.  та прострочену – 171,8 тис. грн. на 
погашення якої укладено договір реструктуризації на 3 місяці;  

Серед установ які фінансуються з місцевих бюджетів району боржником 
була Полково – Микитівська сільська рада, поточна заборгованість якої склала                 
78,5 тис. грн., а прострочена- 81,3 тис.грн. на погашення якої укладено договір 
реструктуризації. 

Станом на 20 вересня установи, які фінансуються із районного бюджету 
поточну заборгованість повністю сплатили. 

В ІІІ кварталі 2019 року розглянуті підсумки роботи 
сільськогосподарських підприємств району в галузі рослинництва та 
тваринництва, фінансового стану підприємств. 

Проведено аналіз роботи аграрного комплексу району. Господарства  
району продовжують  посів озимих культур під урожай 2020 року, посіяно                    
6848  га, або 48% до плану. 

Зібрано сої з площі 18926 га (100%), намолочено 15688 тонн при 
урожайності 19,9 ц/га, соняшнику – 15190 га (96%), намолочено 47310 тонн при 
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урожайності 25,0 ц/га, кукурудзи – 8340 га (91%), намолочено 41723 тонн при 
урожайності  50 ц/га.  

Проведено підготовку зябу під урожай 2020 року на площі 33,5 тис. га 
(85%  до плану 39,2 тис. га). 

Станом на 01 жовтня поточного року в сільськогосподарських 
підприємствах району утримується 1798 голів великої рогатої худоби, з них –   
685 голів корів, 2512голови свиней та 42 голів овець.  

У порівнянні з 01 жовтня 2018 року зменшилась чисельність великої 
рогатої худоби на 90 голови, а чисельність свинопоголів’я – на 1105 голів.  

За січень-вересень поточного року господарствами вироблено 
2493,7 тонни молока, 120,8 тонни м’яса (продукція вирощування). Валове 
виробництво молока у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зменшено 
на 158,7 тонн (6%), виробництво м’яса за цей період також зменшилось на 72,6 
тонни (38%). Надій молока на середньорічну корову склав 3588 кг, або 
зменшився на 188 кг (6%) проти рівня попереднього року.  

Проводилась робота з керівниками та спеціалістами сільгосппідприємств, 
яка була направлена на організовану підготовку галузі до майбутньої зимівлі, 
заготівлю кормів. 

Ведеться моніторинг стану розрахунків сільськогосподарських 
підприємств з виплати заробітної плати. 

Середній розмір заробітної плати по сільгосппідприємствах району                    
за 8 місяців поточного року становить 9203,36 грн.  

Ведеться  моніторинг розрахунків сільгосппідприємств району за оренду 
майнових та земельних паїв за 2019 рік. Так, станом на 01 жовтня поточного 
року виплачено 18,8 % від нарахованої суми по договорах оренди. Розрахунки 
тривають. 

Надавалась методична допомога щодо забезпечення ефективного 
використання сільськогосподарської техніки при виконанні польових робіт, з 
економічних питань та маркетингу (прогнозування, ціновий моніторинг, 
ведення бухгалтерського обліку і звітності), з питань покращення технології 
виробництва тваринницької продукції. 

Прийнято від сільськогосподарських підприємств району звітність про 
підсумки роботи у тваринництві (ф-24 сг). 

Забезпечено участь сільськогосподарських підприємств району у 
ярмаркових заходах. 

Відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації 
надавалася методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад району з 
питань забудови земельних ділянок, з організації роботи щодо санітарної 
очистки населених пунктів та щодо створення об`єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) в населених пунктах.  

Проводився аналіз стану роботи щодо створення безпечного життєвого 
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  
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Протягом кварталу надано 4 будівельних паспорти забудови земельних 

ділянок, 4 містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів,                     
124 висновків щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 1 паспорт прив’язки тимчасової споруди  

У районі забезпечено проведення роботи з мобілізації надходжень, 
спрямованої на безумовне виконання річних показників доходної частини 
бюджетів, затверджених органами місцевого самоврядування. З метою 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів району постійно проводиться 
аналіз тенденцій щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів у 
розрізі платежів, вишукання додаткових джерел та резервів збільшення доходів 
місцевих бюджетів у  2019 році.  

У результаті доходна частина бюджету загального фонду за 9 місяців 
2019 рік без врахування міжбюджетних трансфертів перевиконана по 
19 місцевих бюджетах на загальну суму 9106,2 тис. грн., а по 5 невиконання 
склало 477,2 тис. грн. 

Видатки  протягом  ІІІ кварталу 2019 року проводились в межах 
бюджетних призначень та у першочерговому порядку, спрямовувалися на 
виплату заробітної плати з нарахуваннями, проплату за енергоносії, 
медикаменти,  харчування та інші витрати Станом на 01 жовтня 2019 року 
відсутня заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, 
проплаті за спожиті енергоносії та допомозі сімом з дітьми. 

Щомісячно проводився аналіз розрахунків за спожиті бюджетної сферою 
енергоносії та соціальні виплати, про що інформувалися Департамент фінансів 
обласної державної адміністрації.  

Протягом кварталу здійснювався контроль за виконанням Закону України 
«Про державний бюджет України на 2019 рік», а саме проведено аналіз 
виконання бюджету району і міжбюджетних відносин, про що надано 
інформацію до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації і 
районної державної адміністрації. На виконання розпоряджень та доручень 
голови обласної та голови районної державних адміністрацій забезпечувався 
щоденний моніторинг із виконання доходної частини бюджету, проводився 
аналіз видатків по розпорядниках коштів районного бюджету. Фінансові 
ресурси спрямовувалися, у першу чергу, на виплату заробітної плати та оплату 
за спожиті бюджетними установами енергоносії. Простроченої заборгованості 
із даних виплат не допускалося. Інформація про стан виконання бюджету 
щомісячно розміщалася на офіційному вебсайті районної державної 
адміністрації. 

Надано методичну і практичну допомогу працівникам бухгалтерського 
обліку місцевих рад і розпорядників коштів районного бюджету з питань 
бухгалтерського обліку та бюджетного законодавства.  

Проводилася щоденна поточна робота в програмі «ІАС Місцеві бюджети» 
(вносились зміни до планових показників, проводилось фінансування 
розпорядників коштів районного бюджету), облік коштів районного бюджету, 
між бюджетних трансфертів тощо. 
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Надано 1 офіційний висновок про наявність вільного залишку коштів 

станом на 01 січня 2019 року та 16 – про перевиконання доходної частини 
бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевих бюджетів 
району. 

Основними питаннями  поточного періоду було  забезпечення надходжень 
до бюджету, проведення соціальних виплат та першочергових видатків, 
внесення змін до бюджету.  

У IІІ кварталі 2019 року сектор державної реєстрації, здійснював прийом, 
консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення; 
проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень; встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів 
вимогам законодавства, а також відсутності суперечностей між заявленими та 
вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; 
проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної 
згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у 
державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 
забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, оформлення і видача виписок, витягів,  інформаційних 
довідок; формування та ведення реєстраційних справ. 

Упродовж липня-вересня 2019 року  надано 167 послуг з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 63 послуги з 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Прийнято на зберігання 1128 реєстраційні справи та документи для 
долучення до реєстраційних справ. Виконувався правовий супровід 8 судових 
справ, у яких сектор державної реєстрації районної державної адміністрації був 
учасником процесу. 

Протягом IІІ кварталу 2019 року діяльність Центру надання 
адміністративних послуг була спрямована на створення зручних і сприятливих 
умов для отримання послуг громадянами та суб’єктами господарювання, 
забезпечення відкритості, достовірності та повноти інформації щодо надання 
адміністративних послуг. 

За період з січня по 30 вересня  2019 року надано 15835 послуг, а саме: 
128 послуг міграційної служби; 14694 послуги держгеокадастру; 979 послуг 
органів місцевого самоврядування; 34 послуги з видачі документів дозвільного 
характеру. 

Суб’єктам звернень надавалася вичерпна інформація і консультації щодо 
вимог та порядку надання адміністративних послуг, приймання від суб’єктів 
звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, 
здійснення їх реєстрації та подання документи відповідним суб’єктам надання 
адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх 
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отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». 

Зокрема, за поточний період державними адміністраторами мешканцям 
району надано 117 консультацій, які відносяться до компетенції відділу. 

Консультації надаються не лише при особистому звернені громадян. А й за 
допомогою засобів електронного зв’язку із зверненням на електронну пошту 
Центру надання адміністративних послуг. Такою можливістю скористалась              
одна особа. 

Адміністраторами відділу під час прийому заяв встановлено 9 порушень 
статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», а саме адміністративні правопорушення за проживання 
без реєстрації та статті 197 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення за невчасне вклеювання фотокартки по досягненню 25 та 
45 річного віку, в результаті чого суб’єкти звернення направлялися до органів 
місцевого самоврядування для складання адміністративного протоколу. 

Разом із спеціалістами Богодухівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги щосереди проводились прийоми 
громадян у приміщенні Центру надання адміністративних послуг згідно із 
затвердженим графіком. 

На офіційному вебсайті районної державної адміністрації постійно 
оновлювалася сторінка «Центр надання адміністративних послуг», на якій 
можна ознайомитися з інформацією щодо функціонування Центру та з 
питаннями щодо оформлення відповідних документів. 

За звітний період роботи скарг та зауважень від громадян не надходило. 
Робота соціальної сфери району направлена на здійснення конкретних 

заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній 
життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам 
населення, забезпечення підтримки сімей з дітьми, дотримання трудового 
законодавства. Постійно вживаються заходи щодо забезпечення реалізації 
конституційних прав працівників на заробітну плату, не нижчу від визначеної 
законом, своєчасне одержання винагороди за працю, а також поліпшення їх 
матеріального і соціального становища. 

Рівень заробітної плати у ІІ кварталі 2019 року в районі склав 6003 грн., 
підвищився порівняно з відповідним періодом минулого року на 17,1 % та у 
3,4 рази перевищив розмір встановленого прожиткового мінімуму для 
працездатної особи. 

На виконання заходів щодо виконання Територіальної угоди між 
Харківською обласною державною адміністрацією, Спільними 
представницькими органами сторін роботодавців та профспілок Харківської 
області у липні проведено моніторинг у сфері нормування праці на 
підприємствах галузей економіки району. 

З метою попередження та всебічного інформування громадян про ризики 
та наслідки потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та з нагоди 30 липня 
Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми спеціалістами управління 
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соціального захисту населення районної державної адміністрації проведено 
інформаційну кампанію з даного питання шляхом розповсюдження соціальної 
реклами на інформаційних стендах району. 

Станом на 01 серпня 2019 року виникла заборгованість із виплати 
заробітної КП «Богодухіввода» в сумі 172,4 тис. грн. 

06 серпня 2019 року керівника підприємства боржника було запрошено на 
засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

Керівником надане пояснення щодо виникнення заборгованості із виплати 
заробітної плати, згідно з яким борг виник у зв’язку з зростанням витрат на 
оплату енергоносіїв відповідно до Закону України «Про ринок електричної 
енергії». 

На підприємстві розроблений графік погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати до 28 серпня 2019 року. Рішенням Богодухівської міської ради 
Харківської області ХХХVI сесії VIІ скликання від 12.07.2019 року  № 1346-VIІ 
«Про погодження розрахунку розміру втрат КП «Богодухіввода», які виникли 
протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та 
оприлюднення» вирішено відшкодувати підприємству кошти в сумі 352166 грн. 
71 коп. 

За результатами засідання було прийнято рішення про попередження 
керівника про кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати, а 
також вжити заходи щодо погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати до кінця серпня та подальшому не допускати виникненню заборгованості 
із виплати заробітної плати. 

Станом на 01 жовтня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати 
в районі відсутня. 

За липень-вересень 2019 року проведено моніторинг рівня заробітної плати 
на 55 підприємствах, в організаціях та установах району. 

Проведено обстеження у 44 суб’єктів підприємницької діяльності з питань 
легалізації робочих місць. 

У районній газеті «Вісник Богодухівщини» опубліковані статті «Це може 
врятувати вам життя», «Контроль за випуском транспорту на лінію», «Увага! 
Індексація», «Декрет» для чоловіків», «Про створення нових робочих місць». 

На виконання протоколу засідання обласного комітету із забезпечення 
доступності осіб з інвалідності та інших мало мобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у вересні 
надіслані листи керівникам ПАТ «Харківське підприємство автобусних 
станцій» і станції «Богодухів» Сумської дирекції залізничних перевезень 
регіональної філії Південної залізниці з метою вжиття заходів щодо 
забезпечення відповідності посадочних майданчиків вимогам ДБН та 
безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю. 

Одним із шляхів забезпечення адресної соціальної підтримки найменш 
захищених сімей є реалізація Програми житлових субсидій.  
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У ІІІ кварталі 2019 року субсидії на житлово-комунальні послуги 

призначено 2398 сім’ям. Кількість сімей, які користувалися субсидією на 
житлово-комунальні послуги станом на 01.10.2019, становить 3435 сімей.  

Субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу у ІІІ кварталі 
2019 року призначено 101 сім’ї.  

Найбільш незахищеним сім’ям адресні соціальні допомоги призначаються 
як виняток з урахуванням конкретних обставин, які склалися в сім’ї, за 
рішенням комісії з питань соціальної політики районної державної 
адміністрації. У ІІІ кварталі 2019 року рішенням комісії житлові субсидії 
призначено 183 сім’ям, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям 
- 11 сім’ям. 

Згідно з чинним законодавством, станом на 01.10.2019 користувалися 
різними видами державної соціальної допомоги 2734 сім’ї, яким було 
призначено допомогу на суму 14096,3 тис.грн.  

Станом на 01.10.2019 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 оплату житлово-комунальних послуг, отримує 81 сім’я. Сума 
призначеної допомоги у ІІІ кварталі 2019 року склала 389,9 тис.грн. 

У ІІІ кварталі 2019 року сектором державних соціальних інспекторів було 
проведено 206 обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, а 
саме:  178 отримувачів житлових субсидій; 13 по ВПО (власність); 
15 отримувачів ДСД. 

Перевірено справ: 221 особових справ отримувачів житлових субсидій; 
53 особових справ отримувачів ДСД; 6 особових справ ВПО.; 2 особових 
справи отримувачів допомоги сім’ям з дітьми. 

Протягом ІІІ кварталу 2019 року було повернуто до бюджету надміру 
нарахованих коштів у сумі 10,4 тис.грн. 

Станом на 01 жовтня 2019 року в Богодухівському районі мешкає 
8928 пільговиків, з них – 1154 ветеранів війни. Із загальної кількості ветеранів 
війни: 124 особи з інвалідністю в наслідок війни; 498 – учасників бойових дій; 
425 – учасників війни, а також 97 осіб, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 
Ветеранів праці – 1792 осіб, дітей війни – 2916 осіб, 1040 особи з інвалідністю від 
загального захворювання та дітей з інвалідністю, багатодітних сімей – 295, 
дітей з багатодітних сімей – 922, пільговиків інших категорій –817 осіб. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року         
№117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право 
на пільги (ЄДАРП)» управління соціального захисту населення проводить 
роботу щодо підтримки в актуальному стані ЄДАРП та внесення нових 
категорій відповідно до чинного законодавства. Ведеться робота по створенню 
бази даних пільгового контингенту району. Станом на 01 жовтня 2019 року до 
реєстру включено 100% пільговиків від їх загальної кількості. 
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Важливою формою надання соціальної допомоги людям похилого віку і 

непрацездатним громадянам на умовах повного державного утримання є 
організація соціально-побутового та медичного обслуговування їх в будинках-
інтернатах. 

В районі функціонує 3 будинки-інтернати: 
- КУ Богодухівський психоневрологічний будинок-інтернат, в якому 

проживає 76 підопічних; 
- КУ Дитячий-будинок-інтернат для дітей з психічними вадами, в якому 

знаходиться на забезпеченні 128 дітей; 
- Богодухівський геріатричний пансіонат, де проживає 30 осіб. 
У територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) районної державної адміністрації протягом вересня 
2019 року обслуговано 1881 осіб, а саме:  

- відділенням соціальної допомоги вдома – 825 чол.; 
- відділенням надання адресної натуральної допомоги – 476чол.; 
- відділенням денного перебування – 439 чол. 
В державі здійснено ряд заходів щодо посилення соціального захисту 

ветеранів війни та праці, передусім поліпшено рівень їх пенсійного 
забезпечення, медичного обслуговування. 

Одним з основних напрямків соціальної підтримки ветеранів війни є 
робота по їх оздоровленню та лікуванню. Медичними закладами району 
постійно проводиться медичне обстеження ветеранів війни та праці з метою 
виявлення захворювань та надання їм необхідної медичної допомоги. 

До 5 травня 897 ветеранів війни отримали одноразову грошову допомогу 
на суму 1149,675 тис. грн. 

Завдяки продукції, що випускається протезно-ортопедичним 
підприємством інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення 
мають змогу вільно пересуватись, вести нормальний спосіб життя. Протягом 
ІІІ кварталу 2019 року видано 22 направлень на протезно-ортопедичні вироби, 
3 на технічні засоби реабілітації та 3 на крісла-колісні. 

За кошти обласного бюджету 36 особи з інвалідністю оздоровилися в 
санаторії ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води». 

1 учасник АТО пройшов 14-денний відпочинок у ДП «Клінічний санаторій 
«Роща». 

Медичними закладами району постійно проводиться медичне 
обстеження ветеранів війни та праці, з метою виявлення захворювань та 
надання їм необхідної медичної допомоги. 

Спільно з виконкомами сільських та селищних рад постійно 
проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання 
ветеранів війни та праці. Потребуючим ветеранам надається всебічна 
допомога. 

У ІІІ кварталі 2019 року видано 22 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї, 
68освідчень дітям з багатодітної сім’ї, 4 – посвідчення особи з інвалідністю в 
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наслідок війни, 98 ветеран праці та 3 члена сім’ї загиблого (померлого) 
ветерана війни. 

Відповідно до «Порядку використання коштів Державного бюджету 
України на виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженого Наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2004 №147 на 
обліку в управлінні соціального захисту населення станом на 01 жовтня  
2019 року знаходиться 399 осіб, які постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

В Богодухівському районі проживає 64 дитини, які потерпіли внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та 8 дітей-напівсиріт.  

На реалізацію програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 3 кварталі 2019 року 
використано 159,0 тис. грн. 

Заборгованість станом на 01 жовтня 2019 року складає 91,4 тис. грн., а 
саме: по компенсаційним виплатам на продукти харчування учасникам 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  - 85,1 тис. грн. (нарахування 
за вересень 2019 року – 49,5 тис. грн.; та  кредиторська заборгованість за 
серпень 2019 року-35,6 тис. грн.); на щорічну допомогу на оздоровлення 
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 4,7 тис. грн., на відшкодування 
коштів на додаткову відпустку учаснику ЧАЕС  2 категорії -1,6 тис. грн. 

На 2019 рік з обласного бюджету на реалізацію програми «Пільги на 
медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» на забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів виділено 
182,034 тис. грн. та на пільгове зубне протезування – 20,087 тис. грн. У                                
3 кварталі надано 169 пільгових рецептів на суму 43,9 тис. грн.  

Згідно з постановою КМУ від 16 січня 2019 року №22 «Про встановлення 
розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-
курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2019 році» на 
санаторно-курортне лікування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 1 категорії з державного бюджету на 2019 рік виділено 
109,5 тис. грн., з обласного бюджету-73,0 тис. грн. та на виплату грошової 
компенсації замість санаторно-курортної путівки – 7,86 тис. грн.   

Рішенням сесії Харківської обласної ради від 28.02.2019 року  №953-VІІ з 
обласного бюджету на 2019 рік виділені кошти на санаторно-курортне 
лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, віднесених до 2-ї категорії та потерпілих дітей в супроводі одного з 
батьків на загальну суму 87,3 тис. грн. 

За  3 квартал 2019 року оздоровлення в санаторно-курортних закладах 
пройшли  шість  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
1 категорії, один ліквідатор 2 категорії та  двоє дітей в супроводі батьків.. 
Робота по оздоровленню постраждалих громадян триває. 

У ІІІ кварталі 2019 року  стала на облік на позачергове отримання житлової 
площі в районі одна особа, віднесена до першої категорій з числа постраждалих 
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внаслідок Чорнобильської катастрофи. Питання забезпечення житлом 
постраждалих громадян за рахунок коштів місцевого бюджету  постійно 
знаходиться на контролі. 

Постійно ведеться робота щодо удосконалення обласного та районного 
банків даних автоматизованого обліку постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи та вносяться відповідні зміни до карток обліку постраждалих осіб. 

Спеціалістами відділу контролю за правильністю призначення і виплати 
пенсій та організації соціальних послуг була проведена перевірка правильності 
призначення, виплати і перерахунку пенсій в управлінні Пенсійного фонду 
України в Богодухівському районі. 

Перевірено пенсійних справ нового призначення – 109. Порушень не 
виявлено. 

Правильність проведених перерахунків пенсій – 77. Порушень не 
виявлено. 

Правильність виплачених допомог на поховання – 107. Порушень не 
виявлено. 

Розглянуто 14 заяв де було скоєно насильство психологічного характеру та 
вжито заходів щодо уникнення повторних випадків насильства в сім’ї, 
здійснено спільні виїзди з об’єктами взаємодії до сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах. 

Розглянуто 60 заяв громадян щодо обслуговування в територіальному 
центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
райдержадміністрації. 

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 
25 червня 2016 року №131 «Про заходи щодо забезпечення відкритості у 
діяльності Богодухівської районної державної адміністрації», згідно з 
Порядком інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Богодухівської 
районної державної адміністрації з метою забезпечення прав представників 
широких кіл громадськості та засобів масової інформації на своєчасне та 
безперешкодне отримання інформації про діяльність органів державної влади 
спеціалістами управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації у ІІ кварталі 2019 року надано 18 інформацій. 

Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи служби у 
справах дітей, провідною ідеологією поступово становиться та, що сприяє не 
захисту дітей взагалі, а вирішенню проблем і захисту кожної конкретної 
дитини. 

Станом на 30 вересня 2019 року знаходиться під особливим контролем        
22 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, де не 
забезпечуються необхідні умови життя, навчання, виховання та розвитку дітей, 
з них 3 дітей над якими вчинено психологічне насильство. Діти з даних сімей 
стоять на обліку служби у справах дітей, на них заведені облікові картки. 

Проводиться цілеспрямована робота служби, центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, поліцейськими Богодухівського ВП ГУ НП  в Харківській 
області, постійно проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал», 
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«Продаж неповнолітнім алкогольних напоїв та вживання ними алкоголю в 
громадських місцях», «Виявлення дітей , які прогулюють заняття в навчальних 
закладах». 

У ІIІ кварталі 2019 року проведено 54 рейди, виявлено 4 дітей шкільного 
віку, які прогулювали заняття в навчальних закладах району та 2 дітей, які 
вживали алкогольні напої. У районі 20 дітей девіантної поведінки, 16 з них 
відвідують пришкільні гуртки та спортивні секції. 

Систематично аналізується стан виховної роботи в навчальних закладах 
району за ІІІ квартал 2019 року перевірено 6 загальноосвітніх закладів району: 
Богодухівський ліцей №3, Гутянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, 
Шарівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, Губарівський навчально-
виховний комплекс, Забродівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів та 
Павлівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів. За ІІІ квартал 2019 року було 
направлено до Богодухівського районного суду 4 заяви про позбавлення 
батьківських прав батьків, які не займаються вихованням дитини, судом 
прийнято 1 рішення про позбавлення батьківських прав по відношенню до 
однієї дитини.  

Станом на 30 вересня 2019 року у місті створено та функціонує 2 дитячих 
будинка сімейного типу, в яких виховується 14 дітей-вихованців та 
14 прийомних сімей, в яких виховується 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Забезпечено постійний контроль за умовами проживання вихованців у 
дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях опікунів 
(піклувальників).  

У службі у справах дітей районної державної адміністрації на первинному 
обліку перебуває 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(22 дитини-сироти та 37 дітей, позбавлених батьківського піклування). 58 дітей  
влаштовані до сімейних форм виховання та 1 дитина перебуває на повному 
державному забезпеченні. 

Проводиться робота спільно з кримінально-виконавчою інспекцією 
Богодухівського району управління Державного Департаменту України з 
питань виконання покарання (є спільний план роботи та угода про співпрацю).  

З питання захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування  сформований реєстр житла. 

Робота відділу освіти районної державної адміністрації (далі-відділ освіти) у 
ІІІ кварталі  2019 року була спрямована на виконання законодавчих актів, листів 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щодо 
реалізації державної політики у галузі освіти, забезпечення прав громадян на 
повну загальну середню освіту, дотримання закладами освіти державних освітніх 
стандартів, удосконалення змісту роботи закладів загальної середньої освіти 
району. 

У ІІІ кварталі поточного року відділом освіти опрацьовано  529 документів, 
з них 92 контрольні, які виконані без порушень вказаних термінів. 
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У звітному періоді начальником відділу освіти районної державної 

адміністрації проведено 6 особистих та 3 виїзні прийоми. Всі питання, порушені 
громадянами, взяті під контроль.  

Згідно з планом відділу освіти Богодухівської районної державної 
адміністрації начальником відділу освіти щопонеділка проводилася апаратна 
нарада працівників відділу освіти, про що складені відповідні протоколи.  

Упродовж  ІІІ кварталу відбулися семінар-наради з завідувачами закладів 
дошкільної освіти та керівниками закладів загальної середньої освіти району. За 
наслідками розгляду питань порядку денного таких нарад складено відповідні 
протоколи та надіслано листи-доручення керівникам вказаних закладів.   

Проведено колегію відділу освіту районної державної адміністрації, за 
результатами  якої прийняті  відповідні  рішення  (протокол № 3 
від 25 вересня 2019 року). 

У серпні місяці комісією з огляду готовності закладів освіти району з 
залученням представників районного управління Держпродспоживслужби в 
Богодухівському районі здійснено перевірку огляду готовності 18 закладів 
загальної середньої освіти, 15 закладів дошкільної освіти, 1 позашкільного 
закладу  та КУ «БОГОДУХІВСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»     
до  роботи  в  новому 2019/2020 навчальному році та в осінньо-зимовий період. 
Комісією здійснювався моніторинг діяльності закладів за 5 напрямами: 
нормативно-правове забезпечення діяльності закладу освіти, науково-методичне 
та кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, створення умов з 
охорони праці та збереження життя і здоров’я учнів, вихованців, фінансове 
забезпечення діяльності закладу освіти.  За висновками комісії усі заклади готові 
до роботи у новому навчальному році.  

В межах районного педагогічного форуму, у приміщенні 
БОГОДУХІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №3 БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ відбулося пленарне засідання за темою «Нова 
українська школа: впевнений поступ освітньої реформи» та методичні студії для 
вчителів предметників. 

02  вересня у всіх закладах загальної середньої освіти відбулися святкові 
заходи з нагоди Першого дзвоника. Цього року 3274 учні закладів загальної 
середньої освіти приступили до занять. 

Методистами районного методичного кабінету та керівниками районних 
методичних об’єднань проведено  ряд  методичних студій  для вчителів – 
предметників відповідно до планів роботи районних методичних об’єднань.   

Разом з тим, на початку вересня відбулася тарифікація закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти району, яка в свою чергу є 
визначальною умовою оплати праці працівників закладів освіти, під час 
тарифікації визначається обсяг педагогічного навантаження кожного вчителя та 
ставки, встановлюються доплати та надбавки. 

Протягом вересня робочою групою відділу освіти районної державної 
адміністрації проведено тематичне вивчення питань організованого початку 
2019/2020 навчального року у БОГОДУХІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ №3 
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БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
МАТВІЇВСЬКІЙ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КЛЕНІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 
КОМПЛЕКСІ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ 
СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» БОГОДУХІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та  КРУЧАНСЬКІЙ ЗОШ І-ІІ 
СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

В ході роботи спеціалістами відділу освіти районної державної адміністрації 
вивчені питання щодо створення освітнього середовища у закладі, організації 
роботи з педагогічними працівниками, управлінські процеси закладу щодо 
організованого початку 2019/2020 навчального року. За результатами вивчення 
комісією відділу освіти районної державної адміністрації надано відповідні 
рекомендації. 

Протягом кварталу у закладах освіти району здійснювалась виховна робота. 
Працівники відділу освіти, педагоги та учнівська молодь закладів освіти 

району взяли участь у відзначенні державних свят: День Державного Прапора та 
День Незалежності України, День пам`яті захисників України. 

Протягом місяця у закладах загальної середньої освіти відбулися 
різноманітні заходи до Міжнародного дня миру та Міжнародного дня людей з 
порушенням слуху. 

Відповідно до плану  спортивно-масових заходів в закладах загальної 
середньої освіти району традиційно відбувся Всеукраїнський Олімпійський 
тиждень. Протягом тижня діти створювали цікаві та змістовні плакати до Дня 
фізичної культури та спорту, брали участь у виставках малюнків, різноманітних 
спортивних змаганнях та днях здоров’я. Також, в закладах загальної середньої 
освіти району пройшли Олімпійські уроки. 

Також, учні закладів освіти району брали участь у масштабному 
Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому фестивалі Challenge Fest, який 
започатковано Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України та ГО «Українська федерація учнівського спорту».  

В останню неділю вересня своє професійне свято відзначили працівники 
закладів дошкільної освіти, а також відбулися урочисті заходи, присвячені 
Всеукраїнському дню дошкілля. 

Разом з тим, вжито ряд заходів щодо вирішення питань по роботі 
господарського комплексу закладів освіти району. 

Групою з централізованого господарського обслуговування закладів і 
установ освіти розроблені та затверджені у відповідних установах маршрути 
руху шкільних автобусів на 2019/2020 навчальний рік.    

Здійснено контроль за ходом виконання капітальних ремонтів на 
харчоблоках КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОГОДУХІВСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2» БОГОДУХІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та КРИСИНСЬКОГО 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
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ЗАКЛАД» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
цоколю КРИСИНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ                                      
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, покрівлі ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ      
ЗАКЛАД  І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та поточного 
ремонту коридора СЕМЕНОЯРСЬКОЇ ФІЛІЇ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«БОГОДУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2» 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

Розпочато переговорну  процедуру по капітальному ремонту спортивної 
зали КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА 
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

Проведено щорічне спеціальне навчання з перевірки знань з охорони праці 
та правил технічної експлуатації теплових установок  і мереж з операторами 
газових котелень (топкових) та опалювачів закладів освіти району. 

У вересні проведено тендерні торги по закупівлі продуктів харчування, 
дидактичних матеріалів, комплектів меблів до ГУБАРІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, послуг з 
доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти.  

Зі спеціалізованою проектною організацією для оформлення земельних 
ділянок, на яких розташовані заклади освіти укладено договір на розробку 
проектів землеустрою, а саме: КРИСИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ 
СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» БОГОДУХІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,   КЛЕНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  НАВЧАЛЬНИЙ                
ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
УЛЬЯНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ГУТЯНСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВІКТОРІВСЬКА ФІЛІЯ 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОГОДУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

Проводиться робота щодо  підготовки необхідної документації для пуску 
газу у закладах освіти району.  

Сектором у справах молоді та спорту районної державної адміністрації 
спільно з  районним центром зайнятості постійно проводилися цільові освітні 
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акції з питань сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, під час яких 
здійснювалося консультування, інформування, надавалися різні види допомоги 
безробітній молоді та молоді, яка отримала вищу та середню професійну освіту, 
дітям-сиротам. 

У вересні 2019 року для підлітків прочитані лекції про запобігання 
венеричним захворюванням, організаційно забезпечено виїзди у заклади 
загальної середньої освіти  працівників правоохоронних органів, прокуратури,  
лікарів – нарколога, гінеколога, дерматолога для проведення лекцій, бесід на 
правову тематику, про шкідливість алкоголю, наркотичних засобів, 
тютюнопаління, про запобігання СНІДу в молодіжному середовищі. Проведено 
такі ж лекції для багатодітних сімей. У шкільних бібліотеках організовані 
виставки літератури на правову тематику. 

Проведена робота щодо супроводу молоді, яка повертається з місць 
позбавлення волі, надано допомогу в оформленні відсутніх документів, 
працевлаштуванні. 

Належним чином розпочата підготовча кампанія до оздоровлення дітей, 
проведені наради з директорами навчальних закладів району, заступниками 
директорів щодо організації роботи пришкільних таборів, керівниками 
підприємств, установ, організацій щодо оздоровлення дітей своїх працівників. 

Всього в районі дітей віком від 7 до 17 років - 4108 чоловік, охоплено 
оздоровленням 100% дітей, охоплено оздоровленням та відпочинком 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  77 дітей.  

Максимально забезпечено оздоровлення та відпочинком дітей з 
багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей диспансерної 
групи, дітей, батьки яких брали участь в бойових діях, відмінників навчання, 
творчо-обдарованих дітей. Для оздоровлення дітей пільгових категорій 
заплановано залучити субвенції селищних, сільських рад у сумі 450,0 тис. грн. 
для придбання путівок та функціонування пришкільних таборів.  

В літній період функціонувало 20 пришкільних таборів з денним 
перебуванням при закладах загальної середньої освіти району. Відпочинкова 
зміна тривала 14 днів. В пришкільних таборах відпочили 1502 дитини. За кошти 
субвенцій сільських, селищних, міської рад оздоровлено 96 дітей пільгових 
категорій. 

Організовано своєчасне направлення дітей до МДЦ «Артек», 
УДЦ «Молода гвардія» (оздоровлено 17 дітей). 

Протягом липня-вересня проведені засідання районної федерації з 
футболу, де були розглянуті питання проведення Першості району з футболу 
сезону 2019 року.  

Проведено три засідання координаційної ради з питань національно- 
патріотичного виховання при Богодухівській районній державній адміністрації. 

У ІІІ кварталі 2018 року проведені: акція для дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування СНВК «Скажи наркотикам - Ні!», Вахта пам яті                 
до 75 - річниці визволення м. Богодухова від фашистських загарбників, свято 
до Дня Державного Прапора України, Дня незалежності України, де юнакам та 
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дівчатам вручені паспорти,  дитяча ігрова програма для дітей, велопробіг за 
маршрутом м. Богодухів - с. Павліка, акція до Дня Миру, круглий стіл 
«Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі»; спортивні 
заходи: Першість Богодухівського району з футболу, пляжний волейбол, турнір 
з міні-футболу, присвячений Дню незалежності України, Олімпійський день, 
Олімпійський тиждень, легкоатлетична естафета, урочистості до Дня фізичної 
культури і спорту. 

Сектором культури Богодухівської районної державної адміністрації була 
проведена робота відповідно до  затвердженого плану на ІІІ квартал                 
2019  року. Завідувачем сектора проведено особисті прийоми громадян згідно 
затвердженого графіка, брала участь в організації та проведенні  районного 
фестивалю українського традиційного обрядового мистецтва  «Сіннянські 
роси»,  Дня  визволення Богодухівщини від фашистських загарбників та Дня 
міста Богодухова. 

Працівники комунального закладу Богодухівської районної ради 
«Районний будинок культури»  за звітний період  провели: районний фестиваль 
українського традиційного обрядового мистецтва  «Сіннянські роси»; заходи до  
Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України,  Дня 
закінчення Другої світової війни, Дня визволення Богодухівщини від 
фашистських загарбників, Дня міста Богодухова, Дня фізичної культури і 
спорту; традиційне народне свято Івана Купала, свято Спаса за участю 
народного аматорського хору «Українська пісня»  (кер. Л. Криворучко); 
урочисте відкриття стадіону «Колос»; майстер-класи з виготовлення народної 
ляльки від Л. Подолінною,  керівника зразкового аматорського колективу 
гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Клуб завзятих рукодільників  
«Дивосвіт»; виставку традиційної ляльки у рамках районного фестивалю 
українського традиційного обрядового мистецтва  «Сіннянські роси» та 
культурно-мистецького свята «Містерії Купала з Григорієм Варсавою» 
(с. Сковородинівка, Золочівський район) за участю робіт  зразкового 
аматорського колективу гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Клуб 
завзятих рукодільників  «Дивосвіт»  (кер. Л. Подолінна); Дні села Івано-
Шийчине, сел. Горький за участю  народного вокального гурту «Душа» 
(кер. О. Михайлюченко); виїзний концерт народного вокального гурту «Душа»                                  
(кер. О. Михайлюченко) у смт Покотилівка (Мерефянський район),                      
с. Меліховка  (Нововодолазький район) з нагоди Дня села; зустріч членів клубу 
національно-патріотичного виховання «Патріот»  з громадськими діячами, 
учасниками пішої ходи «Україна – крок за кроком» та засідання клубу 
національно-патріотичного виховання «Патріот», присвячене Дню 
незалежності України. 

Вокальний гурт «Голосисті» (кер. Л. Нечитайло) районного будинку 
культури  брав участь у   ІХ Міжнародному фольклорному фестивалі «Море  
ритму» (м. Град Балчик, Болгарія). У конкурсі української пісні «Наша пісня 
лине всюди» колектив  отримав звання лауреат І ступеня, а за виконання 
болгарської пісні – лауреат ІІІ ступеня, також у культурно-мистецькому святі 
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«Містерії Купала з Григорієм Варсавою» (с. Сковородинівка, Золочівський 
район), культурно-мистецькому святі «Екватор літа» (м. Харків), районному 
фестивалі українського традиційного обрядового мистецтва  «Сіннянські роси» 
(с. Сінне). 

Народний вокальний гурт «Душа» (кер. О. Михайлюченко) районного 
будинку культури та вокальний гурт «Голосисті» (кер. Л. Нечитайло) 
районного будинку культури  брали  участь у культурно-мистецькому заході 
«Сад пісень Сковороди» (сел. Бабаї, Харківський район). 

Керівник народного вольного гурту «Душа» (кер. О. Михайлюченко) та 
солістка районного будинку культури  А. Зміївська брали участь у обласному 
фестивалі конкурсі патріотичної пісні «Пісні нескорених» (м. Харків). 

Керівник зразкового аматорського колективу гурток декоративно-
ужиткового мистецтва «Клуб завзятих рукодільників  «Дивосвіт»  Любов  
Подолінна брала участь у ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі в рамках 
виставки HANDMADE-Eхро «Лялькова королева». 

У бібліотеках комунального закладу Богодухівської районної ради 
«Богодухівська централізована бібліотечна система» протягом ІІІ кварталу 
поточного року проведено: районний семінар для бібліотечних працівників  на 
тему: «Здоровий спосіб життя – запорука здоров’я нації»; заходи до 
Всеукраїнського дня бібліотек; відкриття куточку Європейського Союзу «ЄС на 
книжковій полиці» в рамках реалізації проекту «Інформаційна підтримка 
ЄС – бібліотекам для дітей України», віртуальну подорож країнами Європи для 
вихованців ДНЗ № 9, вікторину «Подорож казками європейських авторів»; 
творчу зустріч з автором книги «Янголи в білих халатах»; правову хвилину 
«Суспільство. Закон. Ти»; літературний екскурс «Іван Котляревський: знаний 
та незнаний», інформхвилину «Алла Горська – неубивана пам’ять», поетичну 
вітальню «Кольори поезії Дмитра Павличка»; до Всеукраїнського дня бібліотек 
бібліокараван «Бібліотека - це модно»,  подорож-гру  «Бібліотека – територія 
дитинства», літературно-театралізовану годину «Вітаємо Книгодім зі святом»; 
бібліо-ярмарок «Віват – Україна!»; бібліо-форсаж «Правова стежина» у рамках 
підтримки право освітнього проекту «Я маю право»; журнальний коктейль 
«У тіньочку, під грибочком»; в рамках тижня «За здоровий спосіб 
життя»  - подорож країною Здоров'я разом з лікарями-інтернами Центру 
первинної медико-санітарної допомоги та інформаційний саквояж «За 
здоров’ям кроком руш»; День першокласника у бібліотеці «Книжковий 
дитячий простір»; майстер-клас «Готуємось до золотої осені»; акції «Подаруй 
бібліотеці книгу та «Книга йде до Вас» (обслуговування користувачів, які не 
мають змоги прийти до бібліотеки); тренінги для працівників сільських 
бібліотек-філій «З бібліотекою – в Інтернет-просторі»; екскурсії бібліотеками. 

У бібліотеках КЗ «БЦБС» організовано тематичні  книжкові  виставки,  
полиці, перегляди літератури, проведено бесіди, бібліографічні огляди 
літератури, присвячені державним, професійним і народним святам, життю  та   
творчості видатних  людей.  
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[Hper<rop K3 (EIIEC> upofiurna AncratrrifiHe HaBr{aHHfl Ha reMy: <Ei6niorerca
s ql4$posoMy cepeAoszqi. KpocuaropnaeHHi cepnica ra r(pocMeliilaufi KoHreHr).

flpaqisur,rrcu K3 (EIIEC) 6patu yqacrb y 3axoAax 4o [Hr vicra ra A.as
BH3BoJIeHH, Eoro4yxoea eia SaurrzcrcbKnx :arap6uaxia, pafioHHonay Qecrzeani
yxpaincnrcoro rpaAr4rti fi Horo o6pr4onoro Mr4creuraa <C i sus scrxi pocn)).

lupercrop pafioHHoro Kpa€3HaBLroro My3ero opraHi:yaae Kpae3HaBLry

excno:vtqiro, np14cBflqeHy Auro B143BoJTeHHfl Eoro4yxiBU{HH14 sia Qarur,rcrcbKr,rx
sarap6nrxis ra Arro uicra Eoro4yxona, npoein erccxypcii pafiouHuv Kpae3HaBLrr4M

My3eeM 4na yvnie HaBr-raJrbHr.rx 3aKnaAie rvricra.

flporrrou III KBaprany 2019 poKy B apxinocxosuqi pafionuoi 4epxcaeuoi
a4rvriHicrpaqii uponop'vracb uepenipxa HaqBHocri cupan y Songax apxiay, B:ap.aqa

Kopl4cryBar{aM cnpaB AJrfl o3HafiouleuHg 3 HvtMV, KaproHyBaHHfl apxieuzx clpaB,
eKcneprllsa uiHHocri 4oxyveHris y $on4ax apxieuoro siaairy ra slifrcHroBaJrocb
yAocKoHaJreHH.rr onzcis c[paB.

llpone4eno rprr gaciAauns eKcneprHoi xouicii apxinuoro eiaainy pafioHnol
Aepx(aBHoi aarvr in i crpaqii.

27 sepecruq 3acrynHr4KoM Ar4peKropa flepxanHor'o apxiey Xapxiecsxoi o6racri
esreuoNr KyU-lOM rrpoBeAeHa KoMrrJreKcHa nepenipxa craHy po6oru apxinHor-o
siaairy pafioHHoi Aep)KaBHoi aarr,rinicrpauii ruoAo $opr,,ryaaHHr HauioHanbHor-o
apxieuoro Soray Yxpaiuu, opraHi:aqii po6oru s ni4npneMcrBaMH, ycraHoBaMr ra
oprani:aqixvru, craHy s6epexeuHfl Ta BeAeHHfl o6nixy AoKyMeHrin Ha[iouaJlbHofo
apxiauoro $onay Yxpainrz ra BHKopr4craHH, rrt4x AoKyMeHris.

3a sairHrafi nepioa 4o apxiaHoro silliny pafioHuoi nepn<asHoi aarvrinicrpauii
3BepHyJrocs 30 rpoMaArH, flKvrM y BcraHoeJreHh fi 3aKoHoAaBcrBoM repvrin HaAaHo

iuSoprraauii Ha rropyrxeHt HkrMV rrr4TaHHr. Oxpeur.rrvr rpoMaAsHaM Han.aBarvcb

apxinHi 4oni4xz, Brrflivr ra xonii Aor(yMeHTin, rxi 3HaxoArrbcfl Ha s6epirauHi B

apxini.
Pafionsoro AepxaBHorc aArtainicrpaqiero B)r(r4Balorrcs Heo6xiani 3axoArl uroAo

noKparrleHHfl KoHTpoJrro 3a peanisauielo 3arBepA)KeHHx uraHis.

Kepi aHzn a\apary Boro4yxiscrKoi
pail oHuoi AepxaBHoi aarra i H i crpauii lpr,rHa PO3T,fl|AI4
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