
Публічний звіт голови районної державної адміністрації                         

Володимира Шарова з питань виконання бюджету, програм соціально-

економічного та культурного розвитку Богодухівського району й 

делегованих районною радою повноважень за 2017 рік 

 

У відповідності до ст. 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», наказу Національного агентства  України з питань державної 

служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку 

проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» надаю звіт 

голови  районної державної адміністрації за 2017 рік з  питань виконання 

бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку 

Богодухівського району й делегованих районною радою повноважень.  
Діяльність  районної державної адміністрації в 2017 році була спрямована 

на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України 

та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і 

доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій, 

Програми економічного і соціального розвитку району на  2017 рік, 

Пріоритетних напрямів роботи районної державної адміністрації та органів 

місцевого самоврядування району, затверджених розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 28 лютого 2017 року №69, районних 

програм та заходів, здійснення інших визначених законами, а також 

делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної 

політики. 

Забезпечена стабільна суспільно-політична ситуація в районі та  

координація діяльності районною державною адміністрацію районних 

організацій політичних партій,  громадських організацій, об’єднань громадян. 

Неодноразово проводилися колективні зустрічі, «круглі столи»,  наради, бесіди 

за участю  представників  громадських організацій та політичних партій. 

Головними організаційно-розпорядчими функціями адміністрації є 

прийняття розпоряджень. Протягом 2017 року головою районної державної 

адміністрації  прийнято 865 розпоряджень, з них: 529 розпоряджень з основної 

діяльності, 325 - з кадрових питань, таємних та для службового                    

користування  - 11. 

За звітний період проведено 9 засідань колегії районної державної 

адміністрації (у тому числі 1 спільно із колегією відділу освіти районної 

державної адміністрації).  

Загалом у 2017 році на засіданнях колегії районної державної 

адміністрації розглянуто 42 планових питання. За наслідками прийнято 35 

розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Забезпечено проведення 11 нарад у голови районної державної 

адміністрації за участю керівництва районної державної адміністрації, 

керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
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підприємств, установ та організацій району, у ході яких розглянуто 55 питань, 

за їх наслідками головою районної державної адміністрації видано                     

44 доручення.      

Значна увага була приділена взаємодії районної державної адміністрації з 

органами місцевого самоврядування району.  

Проводилась спільна з районною радою робота щодо підготовки 

матеріалів з питань, що розглядаються на сесіях ради та засіданнях постійних 

комісій ради. 

Відповідно до плану роботи  проведено всі заплановані наради,  семінари   

та навчання, щоквартально проводились семінар-наради з керівниками 

структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

З метою реалізації на території району Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» районною робочою групою з підтримки та 

впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад, 

утвореною розпорядженням голови районної державної адміністрації                        

від 06 травня 2015 року №149 (із змінами), у рамках виконання Плану заходів 

щодо підтримки та впровадження роботи з добровільного об’єднання 

територіальних громад на території району впродовж 2015-2017 років з початку 

2017 року особисто головою районної державної адміністрації проведено в 

населених пунктах району 23 зустрічі з населенням за участю керівників 

органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою сприяння здійсненню повноважень районної державної 

адміністрації у районної державної адміністрації станом на 01 січня 2018 року 

утворені і працюють 68 консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів районної державної адміністрації.  

Протягом 2017 року утворено 18 нових консультативно-дорадчих органів 

та припинили свою діяльність 4, головами консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів районної державної адміністрації переглянуто 

персональний склад 44 консультативно-дорадчих органів у зв’язку з кадровими 

змінами в районній державній адміністрації, за результатами яких були видані 

відповідні розпорядження голови районної державної адміністрації. На 

сьогоднішній день склади усіх комісій знаходяться в актуальному стані. 

У 2017 році здійснено 12 перевірок консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів райдержадміністрації, а саме:  районної комісії для 

розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, комісії 

для координації роботи з питань передачі недержавними 

сільгосппідприємствами об’єктів соціальної інфраструктури у комунальну 

власність, робочої групи з питань забезпечення безпечної експлуатації 

безхазяйних енергетичних об’єктів та  тих, що належать абонентам, які їх не 

використовують та не обслуговують належним чином, районної координаційної 

ради з питань всебічного розвитку і функціонування української мови, районної 
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міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, 

комісії по перегляду нормативно-правових актів районної державної 

адміністрації, антикризового енергетичного штабу, районної тристоронньої 

соціально-економічної ради, координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при Богодухівській районній державній адміністрації, 

комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, Координаційної 

ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності  та 

районної комісії з питань евакуації. 

Як свідчать результати здійсненого аналізу діяльності консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів районної державної адміністрації, 

переважна їх  більшість протягом 2017 року працювала систематично. 

З метою інформування населення протягом 2017 року проводилось 

висвітлення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів районної державної адміністрації на сторінках районної газети «Маяк» 

та офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. 

Забезпечено підготовку матеріалів на 18 селекторних нарад обласної 

державної адміністрації. 

До районної державної адміністрації протягом 2017 року надійшло 

481 звернень, у тому числі поштою – 460 та 21 звернення на особистому 

прийомі.  

За характером основних питань, що порушували громадяни питання 

соціального захисту (187), комунального господарства (178), транспорту і 

зв’язку (14), діяльність органів місцевого самоврядування (14), аграрної 

політики і земельних відносин (13), житлової політики (9), праці і заробітної 

плати (7), освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності (6), екології та природних ресурсів (4), охорони 

здоров’я (3), сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і           

спорту (1), діяльність місцевих органів виконавчої влади (1), та інших (46). 

Керівництвом районної державної адміністрації здійснювались особисті 

та виїзні прийоми громадян. За 2017 рік проведено головою районної державної 

адміністрації та його заступниками особистих прийомів – 79, у тому числі 

виїзних – 46. 

Працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яку 

очолює особисто голова районної державної адміністрації. За звітний період 

проведено 12 таких засідань.  

Проведена робота щодо оновлення суспільно-політичних даних  

районних організацій політичних партій і громадських організацій.  

Серед найбільш активних та структурованих: районна в Харківській 

області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»,  

Богодухівська районна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 

Батьківщина». 



 4 

Станом на 01 січня 2018 року в районі зареєстровано 66 громадських 

організацій. 

З керівниками політичних партій і громадських організацій постійно 

проводяться співбесіди з метою визначення їх позицій та поглядів на суспільно-

політичне життя району, області, держави. 

На території Богодухівського району діють 28 релігійних громад, які 

внесені в Державний реєстр. У відповідності до чинного законодавства України 

про свободу совісті та релігійні організації, на виконання доручення 

Президента України від 08 липня 2005 року №1-1/657 районна державна 

адміністрація всебічно сприяє релігійним організаціям у виділенні земельних 

ділянок для здійснення їх статутної діяльності та у будівництві, реконструкції 

культових споруд. 

Здійснюючи єдину державну політику щодо релігії і церкви, районною 

державною адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування 

проведено планомірну роботу щодо зміцнення матеріальної бази церкви, що 

сприяла поверненню віруючим колишніх культових та  церковних будов, 

іншого церковного майна. Релігійна ситуація в районі залишається спокійною. 

Конфліктів на міжконфесійній  основі немає. 

В 2017 році проведено 28 «прямих ліній» за участю керівників 

структурних підрозділів районної державної адміністрації. В районних газетах 

«Маяк» та «Вісник Богодухівщини» опубліковано 39 виступів керівників усіх 

рівнів. 

Здійснено організаційно-методичну роботу щодо організації та 

проведення заходів з нагоди державних свят та суспільно-значущих дат. 

У встановленому порядку періодично поновлювався паспорт району. 

На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, районних 

газетах «Маяк» та «Вісник Богодухівщини» протягом року оперативно 

висвітлювалася інформація щодо роботи структурних підрозділів районної 

державної адміністрації. 

Згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

в районній державній адміністрації створено Систему обліку документів, що 

містить публічну інформацію, розпорядником якої є районна державна 

адміністрація та розміщено на її офіційному веб-сайті. Протягом 2017 року до 

Системи обліку публічної інформації внесено 361 документ. 

Станом на 01 січня 2018 року до районної державної адміністрації 

надійшло 71 запит на інформацію від фізичних та юридичних осіб, 

63 запитувачам, у відведені законодавством строки надано змістовну 

відповідь, у трьох запитах відмовлено та 5 запитів перенаправлені за 

належністю. 

Здійснювалась робота щодо наповнення та технічного супроводження 

офіційного веб-сайту районної державної адміністрації. Всього було 

опубліковано 2035 матеріалів, з них: 558 розпоряджень, 1279 новин районної 
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державної адміністрації та 198 інших матеріалів. Регулярно здійснювалась 

робота щодо оновлення реєстру документів, що містять публічну інформацію. 

Проводились роботи щодо архівування веб-сайту та недопущення стороннього 

доступу до програмної частини веб-сайту. 

 

Головний фактор розвитку суспільства - економіка. Саме розвиток 

економіки  є двигуном підвищення соціальних стандартів життя і вирішення 

проблем жителів району. 

Реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку району 

на 2017 рік (далі – Програма) сприяла забезпеченню стабільної роботи 

господарського комплексу, подальшого розвитку соціальної та гуманітарної 

сфер району. 
 

Виконання бюджету 

У програмних документах Президента України Петра Порошенка,  уряду, 

який очолює  Володимир Гройсман серед основних пріоритетів визначено 

зміцнення матеріально-фінансової основи органів місцевого самоврядування. 

Першочерговим кроком було запровадження фінансової децентралізації, яка 

розпочалася шляхом прийняття змін до Бюджетного і Податкового кодексів 

України, зокрема передачі органам місцевого самоврядування додаткових 

бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації. 

Позитивні зрушення  в наповненні місцевих бюджетів, в тому числі і 

нашого району  пов’язані зі змінами в законодавстві. 

Станом на 01 січня 2018 року до зведеного бюджету Богодухівського 

району по доходах зараховано 434,4 млн. грн., або  106,1% (перевиконання 

склало 24,9 млн. грн.) до показників, затвержених органами місцевого 

самоврядування з урахуванням внесених змін (409,5 млн. грн.). При цьому 

загальний фонд виконаний на 104,0%, спеціальний фонд - 128,3%.  

Доходна частина бюджету (без врахування  міжбюджетних трансфертів) 

виконана на 128,9% до затвердженого плану з урахуванням змін. При плані 

доходів 114,7 млн. грн., фактично  надійшло 147,9 млн. грн. 

До загального фонду бюджету району надійшло  128,9 млн. грн., що 

становить 118,3% до уточнених показників  та 147,9% виконання до 

надходжень минулого року  (більше на 41,8 млн. грн.). 

Районний бюджет, при фактичному надходженні 73,8 млн. грн. та 

планових показниках зі  змінами 61,2 млн. грн., виконаний   на  120,6%.             

Виконання планових показників забезпечено по всім податках. 

Всі 24 місцевих бюджети отримали понадпланові надходження. 

Найбільшу питому вагу доходної частини складає податок на доходи 

фізичних осіб - 55,4% у загальному обсягу доходів. По цьому джерелу  

надійшло  71,4 млн. грн. – це   на 29,3 млн. грн., більше   ніж за відповідний 

період в 2016 році та на 12,1 млн. грн., більше до планових показників.   
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Плати за землю до місцевих бюджетів надійшло 18,8 млн. грн., що 

становить 117,3% до показників затверджених місцевими радами з урахуванням 

внесених змін. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

надходження збільшились на 4,4 млн. грн.   

Податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло                    

3,1 млн. грн., що становить  123% до показників затверджених місцевими 

радами з урахуванням внесених змін. У порівнянні з аналогічним періодом 

2016 року надходження цього податку збільшились на   1,5 млн. грн.  

Акцизний податок до місцевих бюджетів надійшов в сумі 2,1 млн. грн., 

що становить 112% до показників затверджених місцевими радами з 

урахуванням внесених змін. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 роком 

надходження зменшились на 3,7 млн. грн.   

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 

надійшов в сумі 4,2 млн. грн., що становить 122,5% до показників 

затверджених місцевими радами з урахування внесених змін. 

Єдиного податку надійшло 24,1 млн. грн., що становить 109% до 

показників затверджених місцевими радами з урахування внесених змін. У 

порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшилися на               

5,1 млн. грн.  

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

надійшло 2,3 млн. грн., що становить 135,8% до показників затверджених 

місцевими радами з урахування внесених змін. У порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року надходження збільшилися на 1,7 млн. грн.  

Спеціальний фонд (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) 

виконаний на 326,4% до затвердженого плану з урахуванням змін, при 

уточненому плані – 5,815 млн. грн., фактично надійшло – 18,978 млн. грн.            

Спостерігається збільшення власних надходжень бюджетних установ на               

10,6 млн. грн. за рахунок збільшення надходження благодійних внесків.  

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення надійшли в сумі 2,5 млн. грн., що становить 117,8% до планових 

показників зі змінами та на 1,3 млн. грн. більше ніж у 2016 році. 

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній   власності  

надійшли в сумі 1,3 млн. грн., що становить 575,9% до планових показників зі 

змінами та на 1,2 млн. грн. більше ніж у 2016 році. 

Забезпечено ефективне використання бюджетних коштів. Протягом року 

вони спрямовувалися, в першу чергу на: виплату заробітної плати з 

нарахуваннями, проплату за спожиті бюджетною сферою енергоносії та інші 

соціальні видатки.  

За рахунок перевиконання доходної частини бюджету, спрямування 

вільного залишку коштів, проведення оптимізації мережі освітніх закладів 

району, залучення субвенцій від органів місцевого самоврядування та коштів 

державного і обласного бюджеті вдалося ліквідувати незабезпеченість видатків 

на заробітну плату працівникам бюджетних установ району, яка мала місце на 

початок 2017 року. 

Станом на 01 січня 2018 року  заборгованість з даних виплат відсутня. 
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Видаткова частина бюджету виконана на 95,0%, в тому числі по 

загальному фонду - на 97,0%, спеціальному - 84,1%. 

 При планових показниках загального фонду 346,0 млн. грн. виконання 

склало 335,5 млн. грн., що більше проти 2016 року на 102,5 млн. грн.. В тому 

числі виконання по галузях склало: «освіта» -95,3%, «охорона здоров’я» - 

98,8% «культура» - 96,0%, «фізкультура – 96,8%, «управління» - 95,4%, 

«житлово-комунальне господарство» - 89,9%. 

При планових показниках спеціального фонду бюджету 61,4  млн. грн., 

виконання склало -51,7  млн. грн., або більше 2016 року на 17,7 млн. грн.. 

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року по бюджетних 

установах відсутня. Рахується заборгованість по трансфертах населенню 

(пільги, субсидії) в сумі 37,3 млн. грн., в тому числі прострочена -22,8 млн. грн. 

за рахунок недонадходження субвенції із державного бюджету. 
  

Сільське господарство 
На сьогодні аграрний сектор є ключовою галуззю економіки, базовою 

складовою виступає сільське господарство. Цей сектор також формує основу 

продовольчої, і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки, а також 

формує соціально-економічні основи розвитку району. 

Протягом 2017 року вживалися заходи, спрямовані на забезпечення 

продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності продукції 

аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Забезпечено оновлення та техніко-технологічне переоснащення галузі. 

Господарствами району придбано сільськогосподарської техніки і обладнання 

вітчизняного та іноземного виробництва на суму 133,5 млн.грн., що у 4 рази 

більше, ніж у попередньому році. 

У порівнянні з 2016 роком показник нарахування орендної плати у 

відсотках до грошової оцінки зріс на 1,2% і склав 6,6%. Розмір орендної плати 

на 1 га становить 2 325 грн. Всього за 2017 рік нараховано та виплачено 

орендної плати у сумі 98575,5 тис. грн. 

Протягом минулого року зарплата одного штатного працівника 

збільшилася на 2002,10 грн., або на 58% (з 3454,2,00 грн. на 01 січня 2017 року 

до 5456,30 грн. на 01 січня 2018 року).  

Весняно-літня засуха негативно вплинула на врожайність 

сільськогосподарських культур, яких зібрано менше, ніж за попередній рік. 

Разом з тим, валовий збір озимої пшениці склав   71,2   тис.т і зріс на  10,9%. 

Зросла  також урожайність зернових культур з 42,2 ц/га у 2016 році до 43,7 ц/га 

– у поточному році; 

Виробництво  соняшнику  склало  32,6 тис. т, що на 7,0 тис. т менше 

попереднього показника за рахунок скорочення площі посіву на  3 тис.га. 

У галузі тваринництва відбулося зменшення поголів’я великої рогатої 

худоби на 280 голів (11,4%), дійне стадо скоротилось на 5% (40 голів). 
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Свинопоголів’я зменшено на 1180 голів (46%) за рахунок реалізації  вирощеної 

на забій  худоби і буде відтворено протягом року.  

В цілому обсяг реалізованої тваринницької продукції за минулий рік зріс 

на 74,8% і склав 3,6 тис.т м’яса. Також зросли показники по надою молока на             

1 корову на 8%, приросту великої рогатої худоби - на 7%. 

 

Промисловість 
Провідну роль у господарському комплексі району відіграє 

промисловість, яка за обсягом реалізованої продукції займає другу позицію 

після агропромислового комплексу. 

Промисловий комплекс району виконав поставлені завдання. За  

попередніми даними, підприємствами району реалізовано товарів, робіт і 

послуг на суму 1,2 млрд. грн.  і перевищують прогнозовані показники на 19%. 

Підприємства галузі продовжували роботу щодо запровадження заходів з 

енергозбереження, технічного переоснащення, тощо. 

Вжиті заходи  на ПрАТ «Первухінський цукрозавод» дали  300 тис. м
3 

економії
 
природного газу

 
за сезон цукроваріння. На ПрАТ «Богодухівський 

м’ясокомбінат»  обсяги виробництва зросли майже втричі, а чисельність 

працюючих - на 25%. Введено в експлуатацію склад готової продукції на                  

ТОВ «ЛЄКОРНА», в якому підтримується температурний режим, необхідний 

для зберігання продукції. За рахунок введення  зонного обліку електроенергії 

КП «Богодухіввода» зекономило 294 тис.грн. Встановлення лічильників обліку 

споживання води  у побутових споживачів, в тому числі    2 приладів у 

багатоквартирних житлових будинках забезпечило на  12% зростання  обсягів її 

реалізації.  

Торік  підприємства району зберегли трудовий потенціал та підвищили 

рівень заробітної плати працівникам в середньому на 27%.  

Важливу роль в економіці району відіграють промислові підприємства, 

які не входять до облікового кола, а саме: Богодухівський електромеханічний 

завод філії ДНВП «Об’єднання Комунар», ТОВ «МК М’ясний»,                                  

ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор»   та  ПП «ХЄЛКОМ»,  на яких 

працюють більше 1000 жителів району, а всього по галузі – понад                             

2600 громадян. 

 

Енергозабезпечення 

У рамках реалізації державної та регіональної програм зі скорочення 

споживання природного газу та переходу на альтернативні джерела енергії 

реалізуються заходи, спрямовані на посилення енергонезалежності  району. 

Більшість підприємств промислового комплексу працюють у цьому 

напрямку не перший рік, по можливості виводячи природний газ з 

технологічних процесів і максимально скорочуючи його споживання на 

опалення.  
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Вжиті заходи щодо підвищення енергозбереження в господарському 

комплексі району та порівняно теплий початок опалювального сезону                    

2017-2018 років дали 7% економії природного газу по району.  

         Рівень розрахунків за спожитий природний газ перед                                         

ТОВ «Харківгаззбут» за  минулий рік  склав   77,8 %, в тому числі по 

установах: 

          - державного бюджету - 98,0% (боржників не має, існувала переплата на 

початок року); 

          - обласного бюджету - 113,5%; 

          - місцевих  бюджетів району - 102,1%. 

Населення розрахувалося на 75,9%, борг  на початок 2018 року складав                   

7 млн.грн., з якого 81% - заборгованість нарахована по тарифу. 

Забезпечено стале електропостачання населених пунктів району. 

Незважаючи на скрутний фінансовий стан, Богодухівський район електричних 

мереж в оптимальні терміни проводив  аварійно-відновлювальні роботи. 

Споживання електричної енергії по району зросло на 0,4%.  

Рівень розрахунків за спожиту електроенергію за минулий рік склав 

99,34%, в тому числі по установах, які фінансуються з: 

         - державного бюджету – 102,9%; 

         - обласного бюджету – 100%; 

         - місцевих  бюджетів району – 101,1%. 

 Населення розрахувалося на 98,6%, заборгованість на кінець року склала 

637,1 титс.грн.  

 

Транспорт і зв’язок  

На ринку автотранспортних послуг району на автобусних маршрутах 

працюють 4 пасажироперевізники: ТОВ «Авто-ОВІ», ТОВ «Вікінг Авто»,                              

КП «Богодухівжитло», ФОП Дубонос Н.В.  

Основним пасажироперевізником в районі є ТОВ «Авто-ОВІ», яке 

працює близько п’яти  років. Обслуговує міжміський маршрут Богодухів-

Харків та 11 приміських маршрутів. 

За 2017 рік перевезено 378,8 тис.пасажирів, що на 5,1% менше, ніж за 

попередній рік. У поточному році очікуються обсяги перевезень на такому ж 

рівні. 

Від органів місцевого самоврядування району на виплату компенсації за 

перевезення пільгової категорії громадян автомобільним та залізничним 

транспортом надійшли кошти в сумі 271 тис.грн., які перераховані 

перевізникам. Названа сума не відповідає фактичним втратам перевізників. 

Більшість автобусних маршрутів приміського сполучення збиткова. При цьому 

мережа транспортного сполучення між районним центром та сільськими 

населеними пунктами не скоротилася.  
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Обсяги вантажоперевезень за січень-грудень 2017 року склали                     

82,3 тис.т, або 92,0% до показника за 2016 рік. 

У ході реорганізації Поштамп - Центр поштового зв’язку №1 

(Богодухівський район) приєднано до Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» із 

збереженням мережі відділень поштового зв’язку  в районі.  Торік на 

підприємстві введено нові послуги: «Укрпошта Експрес», що забезпечує 

швидку доставку відправлень та «Укрпошта Стандарт», яка на 20% дешевша, 

але строки доставки відправлень довші.  

Конкурентне середовище на ринку поштового зв’язку  забезпечує 

компанія «Нова пошта», працює 2 її відділення в м.Богодухові. 

У 2017 році центр телекомунікацій №321 Харківської філії 

ПАТ «Укртелеком» виконав роботи щодо часткової модернізації мережі: 

замінено магістральні кабелі на волокнооптичні із введенням в експлуатацію 

телекомунікаційних шафів по вул.Млинова та вул.Харківська в м.Богодухові. 

 

Реформування житлово-комунального господарства, будівельна галузь 

З початку 2017 року споживачів району забезпечено житлово-

комунальними послугами у необхідних обсягах. 

Станом на  01 січня  2018 року рівень розрахунків споживачів за послуги 

водопостачання та водовідведення по КП «Богодухіввода» склав 97%, в тому 

числі по установах: 

          - державного бюджету - 112% (переплата 17,3 тис.грн.); 

          - місцевих  бюджетів району – 100,5% (переплата 3,5 тис.грн.); 

          -  населення - 98%.   

Розрахунки за  послуги теплопостачання склали 110%, в тому числі   по 

установах: 

- державного бюджету 107% (переплата 28,1 тис.грн.); 

-  місцевих бюджетів району -116% (переплата 53,5 тис.грн.). 

Рівень розрахунків з утримання житла становив  66 %.  Проводиться 

претензійно-позовна робота з боржниками. 

Тарифи на житлово-комунальні послуги, які надають                                        

КП «Богодухівжитло» і КП «Богодухіввода» приведені у відповідність до 

економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням.  

До спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

Богодухівського району прийнято об’єкт: «Будівництво Комплексу по 

управлінню комунальними відходами м. Богодухів (перший пусковий 

комплекс)», на якому діє сортувальна лінія. 

Проводилася робота з організації вивозу твердих побутових відходів із 

сільських населених пунктів району. Торік було придбано 19 контейнерів 

(Забродівською - 15, Губарівською - 3, Вінницько-Іванівською - 1).  У 15 із 

23 місцевих рад організована постійна робота із збирання, вивезення та 

захоронення твердих побутових відходів.  
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Продовжувалася робота щодо створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ).  

Станом на 01 січня 2018 року в районі налічувалося 18 ОСББ з них:                 

16 - в  м. Богодухові, 1 ОСББ - в смт Гути, 1 ОСББ – в с-щі Максимівка. До 

складу зазначених об’єднань входить 20 житлових будинків, загальною 

площею  22,184 тис. кв.м.  У минулому році було створено 1 об’єднання при 

плані -1. 

В 2017 році значна увага приділена на поліпшення стану доріг району, бо 

це – одне з найбільш обговорюваних питань у громаді. Однією з причин 

критичного стану дорожньої інфраструктури є недофінансування галузі. 

Завдяки злагодженій роботі районної державної адміністрації та місцевих 

рад в 2017 році на ремонт автодоріг загального користування району виділені 

кошти в сумі 9559,2 тис. грн. (що майже в 4 рази більше, ніж в 2016 році), а 

саме: 

- з районного бюджету – 6040,2 тис. грн.;  

- субвенція з місцевих рад районному бюджету – 1869,0 тис.грн.; 

- кошти Губарівської, Петропавлівської, Сухининської та Сазоно-

Баланівської  сільських рад на загальну суму 1650,0 тис. грн. безпосередньо 

направлені до Служби автомобільних доріг у Харківській області, як до 

балансоутримувача доріг. 

Завдяки цим коштам проводились ремонтні роботи на таких автодорогах, як: 

- Богодухів-Сінне-Братениця; 

- Богодухів-Сінне (горою); 

- Губарівка-Корбині Івани; 

- під’їзд до села Вінницькі Івани; 

- під’їзд до села Павлове; 

- під’їзд до села Зарябинка; 

- під’їзд до села Петропавлівка; 

- під’їзд до села Сазоно-Баланівка; 

- під’їзд до селища Степне; 

- Богодухів-Павлівка-Гути. 

Значний обсяг робіт виконаний на автодорозі державного значення 

Харків-Охтирка (на ділянках с-ща Горького, с-ща Максимівка, с. Крисине,                  

с. Мусійки, м. Богодухів, під’їзд до шляхопроводу поблизу с. Губарівка). 

 Завдяки підтримці голови Адміністрації Президента України Ігоря 

Райніна, ініціативі голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії 

Світличної в 2017 році відновлено шляхопровід через залізничну колію ділянки 

«Куп'єваха – Губарівка», вартість робіт склала майже 36,0 млн.грн, відновлено 

4,5 км автодороги Богодухів – Краснокутськ поблизу с. Полкова Микитівка на 

загальну суму 30,0 млн. гривень (за рахунок перевиконання митних 

надходжень). 

  В 2017 році місцевими радами проведені ремонтні роботи на дорогах 

комунальної власності на загальну суму майже 1,8 млн. грн. Також в минулому 
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році завершені роботи з капітального ремонту дороги по вул. Заводська в                

м. Богодухів за кошти субвенції з державного бюджету у сумі 785,4 тис. грн. та 

міської ради у сумі 302,6 тис.грн. 

Розуміючи потребу жителів громади в якісних дорогах, впевнений, що за 

підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії 

Світличної, спільними зусиллями ми зможемо і в цьому році залучити кошти 

всіх рівнів на ремонт доріг району.  

Відповідно до Угоди №1 - 2017 «Про співробітництво між                             

ПАТ «Укргазвидобування та Харківською обласною державною 

адміністрацією» профінансовано виконання робіт по 2 об’єктах району на суму 

1,0 млн. грн., а саме: 

 - капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Дитячо-юнацька спортивна 

школа» (освоєно 300,0 тис. грн.); 

 - капітальний ремонт спортивної зали та побутових приміщень 

Богодухівського центру дитячої та юнацької творчості» (700,0 тис. грн., з яких 

освоєно 300 тис.грн., роботи продовжуються).  

Торік проводилися роботи щодо забезпечення споживачів району якісною 

питною водою. Зокрема:  

- виконано перебурювання свердловини в с. Первухінка Гутянської 

селищної ради за кошти Гутянської селищної ради (135 тис.грн.) та районного 

бюджету (135 тис.грн.) та  введено в експлуатацію водогін протяжністю 4,8 км;  

 - проведені роботи з реконструкції водопроводу по пров. Каразіна в                     

м. Богодухові за кошти міського бюджету в сумі 23,4 тис.грн. 

У рамках  проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури.  

УФСІ-V» за кошти німецького банку KfW  продовжується реконструкція 

будівлі шкіро-венерологічного диспансеру під житло для внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованих територій по  вул. Моргунова, 23Б в 

місті Богодухові вартістю 6 млн.грн.. На даний час здійснюється монтаж 

газового обладнання, об’єкт планується ввести в експлуатацію в І кварталі       

поточного року. 

 

Розвиток внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

Станом на 01 січня 2018 року на споживчому ринку працювало                    

238 підприємства роздрібної торгівлі та 20  громадського харчування. Протягом   

року торговельна мережа району скоротилася на 3 одиниці (відкрито 11, 

закрито  14 підприємств). 

Кількість ринків не змінилася. Продовжують діяльність                                         

ТОВ «Богодухівський ринок», за спеціалізацією - змішаний та Богодухівський 

громадський кооператив «Підприємець» (торговельний майданчик), за 

спеціалізацією - роздрібна торгівля промисловими товарами. 

Побутові послуги в районі надають 154 суб’єкти підприємницької 

діяльності, кількість яких протягом року зросла на 2 одиниці.  
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Споживчий ринок району був забезпечений широким асортиментом 

промислово 

Як показує моніторинг цін протягом звітного періоду в районі, як і по 

області спостерігалося їх підвищення  майже на всі продовольчі товари. 

Найбільш подорожчало м'ясо свинини (52%), сало (54%), яйця (17%). Сезонно 

коливалися ціни на молочну та овочеву продукцію. Поряд з цим зменшилася 

ціна на крупу гречану та цукор. 

Ціни  на сорти хліба масового вжитку знаходяться у межах соціальних 

рівнів цін (3,80 грн. та  4,40 грн. за 1 хлібину).  

 

Капітальні інвестиції 

Обсяги капітальних інвестицій, які освоєні підприємствами та 

організаціями району облікового кола за 9 місяців 2017 року становлять                   

104,9 млн.грн., що майже на рівні  капіталовкладень за 9 місяців 2016 року. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у минулому 

році були  кошти підприємств та господарств району,  за рахунок яких освоєно 

близько 94% їх загального обсягу. 

У структурі інвестицій в основний капітал питома вага агропромислового 

комплексу складає 58%, промислового - 36%, житлово-комунального 

господарства - 2%, бюджетної сфери - 4%. 

Переможці обласного конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє» 

залучили  кошти обласного бюджету в сумі 1,2 млн.грн. на вирішення проблем 

територіальних громад району. Робота в означеному напрямку проводиться і в 

поточному році.  

Надано пропозиції до Департаменту економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації щодо залучення коштів 

державного фонду регіонального розвитку в 2018 році в сумі 2296,798 тис.грн. 

на будівництво водопроводу в с.Семенів Яр Богодухівського району 

Харківської області. Згідно рішення регіональної комісії Державного фонду 

регіонального розвитку наш проект пройшов попередній конкурсний відбір. 

Завершуються роботи щодо реконструкції будівлі шкіро-венерологічного 

диспансеру, розташованої  по вул. Моргунова, 23Б в місті Богодухові під житло 

для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. 

Фінансування робіт здійснюється в  рамках проекту «Сприяння розвитку 

соціальної інфраструктури.  УФСІ-V»  за підтримки Уряду Німеччини через  

німецький банк (KfW).  

 

Розвиток малого та середнього бізнесу 
За попередніми даними, станом на 01 січня 2018 року в районі 

здійснювали діяльність 189 малих підприємств, що складає 100% від 

прогнозного показника Програми.  
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Із загальної кількості малих підприємств - 107, або 57% становлять  

фермерські господарства, у користуванні яких знаходиться 13185,4 га 

сільськогосподарських угідь. В середньому на одне господарство припадає 

123,2 га сільгоспугідь. 

Протягом 2017 року кількість малих підприємств зросла на 7 одиниць.  

Важливу роль у малому бізнесі району відіграють фізичні особи-підприємці 

(далі - ФОП). Зокрема, у галузі торгівлі їх питома вага складає близько 95%, у 

галузі громадського харчування - 100%. Станом на 01 січня поточного року в 

галузях економіки району працювало   1014 підприємців. Протягом року їх 

чисельність зменшилась на 14 осіб. 

Зважаючи на підвищення розміру середньомісячної заробітної плати, та 

тенденцію минулих років можна припустити, що в поточному році буде 

зменшена чисельність найманих працівників у фізичних осіб-підприємців. 

 

Підтримка дітей та молоді 
Фінансування заходів у сфері молодіжної політики у 2016 році 

здійснювалося у рамках виконання Цільової соціальної програми «Молодь 

України» у Богодухівському районі Харківської області   на 2016-2020 роки», 

затвердженої рішенням Богодухівської районної ради від 24 червня 2016 року 

№181-VІI. З районного бюджету торік було  виділено 158,1 тис. грн. на 

реалізацію названої програми, що на 16,9% більше, ніж у попередньому році. 

Станом на 01 січня 2018 року проведено понад 100 заходів з реалізації 

молодіжної політики, якими охоплено близько 5 тис. молодих осіб.  Серед 

основних: відзначення Дня соборності України; вшанування воїнів АТО, вечір-

пам'ять «Афганська свічка», жалобне віче до Дня Героїв Небесної Сотні, Дня 

молоді, Дня незалежності України; Дня Державного Прапору; відзначення Дня 

Конституції України; Дня захисника України, урочисте відзначення Дня 

Гідності і Свободи «Нехай святяться у віках в борні здобуті Гідність і Свобода» 

«Дні європейської інтеграції»; інформаційно-профілактична акція 

«Відповідальність починається з мене». 

У районі функціонували 22 табори відпочинку з денним перебуванням 

при загальноосвітніх навчальних закладах  району. Відпочинкова зміна 

становила 14 днів, в них відпочило 1232 дітей. 

Протягом 2017 року оздоровленням та відпочинком було охоплено               

3893 дітей району, або 96% від загальної чисельності дітей віком 7-17 років 

(4059 дітей), у тому числі 2851 дітей соціально незахищених категорій                

(100% від загальної кількості таких дітей). 

На фінансування оздоровчої кампанії були спрямовані кошти в сумі                    

9 833,5 тис. грн. з усіх джерел фінансування, в тому числі  субвенції селищних, 

сільських рад району - 557,2 тис. грн. Загальна сума на 11,8% більша, ніж за 

попередній рік.  
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Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Станом на 01 січня  2018 року на первинному обліку служби у справах 

дітей перебувало 68 дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Всі вони влаштовані до сімейних форм виховання.  

На даний час в районі створені і функціонують 2 дитячих будинки 

сімейного типу, в яких виховується 12 дітей - сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 7 прийомних сімей, у яких виховується 14 дітей. 

Торік довлаштованодо  дитячого будинку сімейного типу 2 дітей та                   

1 дитина - до прийомної сім’ї. 

У районі практично вирішена проблема дитячої бездоглядності та 

безпритульності. Протягом 2017 року 2 дітей було влаштовано до Харківських 

обласних  центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з метою надання 

допомоги дітям, які виховуються в сім’ях, що перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

 

Охорона здоров'я 

Станом на 01 січня 2018 року мережа закладів охорони здоров’я району 

включає 2 заклади охорони здоров’я у тому числі: КУОЗ Богодухівська 

центральна районна лікарня  та КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Богодухівського району», до складу якого увійшли 11 амбулаторій 

загальної практики - сімейної медицини та 37 фельдшерсько-акушерських та 

фельдшерських пунктів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада                 

2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» у 

нашому районі заплановано створення міжрайонного центру - госпітального 

округу на базі КУОЗ Богодухівська ЦРЛ, який отримає статус лікарні 

інтенсивного лікування.  

У процесі підготовки до реформування закладів вторинної ланки у межах 

майбутніх госпітальних округів, перспективних напрямків модернізації галузі 

проведено загальний попередній розподіл закладів за профілями (лікарня 

інтенсивного лікування, планового, відновного лікування та ін.).  

Показники укомплектованості штатних посад лікарями та молодшими 

медичними працівниками з медичною освітою зберігаються на рівні останніх 

років і становлять 21,5% та 74,5% відповідно.  

Поступово впроваджується принцип автономізації закладів у фінансовій 

та управлінській діяльності, що відповідає вимогам розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я». 

Проведена значна робота по покращенню матеріально-технічного 

забезпечення закладів охорони здоров`я.  
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Так, виділено кошти на придбання офісної оргтехніки для КЗОЗ «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району». Придбано               

3 комп`ютери, 2 МФУ, 3 принтера та 18 ноутбуків для медичних працівників. 

Це дозволило покращити ефективність роботи лікарів ЗПСМ, полегшило 

ведення бази даних пацієнтів та прискорило оновлення і ведення реєстрів 

хворих пільгового контингенту.  

Вирішено проблему належного зберігання вакцини для проведення 

щеплень дитячому та дорослому населенню. Для цих цілей було закуплено  

холодильник, в якому зберігається вакцина та термо-контейнери для 

перевезення вакцин. 

Створені належні умови для ведення якісного прийому пацієнтів.  Було 

закуплено офісні меблі для кабінетів лікарів загальної практики-сімейних 

лікарів. Також для кабінетів було придбано ваги медичні. В усіх кабінетах 

лікарів ЗПСМ проведено косметичний ремонт.  

Для комфортного перевезення до м. Харкова людей, які страждають на 

ниркову недостатність, було придбано автомобіль RENAULT TRAFIC.     

За кошти обласного бюджету (1 018,6 тис.грн.) проведено реконструкцію 

покрівлі Богодухівської поліклінніки. 

Забезпечувався, гарантований державою, обсяг безоплатної медичної 

допомоги соціально-незахищеним верствам населення в межах фінансових 

можливостей. На пільговий контингент в 2017 році виділені кошти у сумі               

1379,2 тис. грн., інсулінозалежні хворі 100% забезпечені препаратами інсуліну. 

   Придбано медичної апаратури  на суму 844,7 тис.  грн.,  м’якого 

інвентарю, холодильників, пральних машин, комп’ютерної техніки                   

(246 тис. грн.), медикаментів та вакцини (150 тис.грн.),  проведено поточні 

ремонти відділень центральної районної лікарні та апаратури  на суму                       

405 тис. грн. 

Цього року для виготовлення проектно-кошторисних документацій  на 

реконструкцію автогаража  було виділено 35,0 тис. грн. та реконструкцію 

покрівлі харчоблоку - 38 тис. грн. 

На виконання Урядової програми «Доступні ліки» витрачено                        

62,0 тис. грн. На даний час в реалізації Урядової програми «Доступні ліки» 

беруть участь 4 аптечних заклади району.  
У 2018 році реалізацію Урядової програми «Доступні ліки» в районі буде 

забезпечувати КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Богодухівського району».   

Обсяг фінансування галузі за 2017 рік склав  51,3 млн.грн., що на                       

19,0 млн.грн., або 58,8% більше, ніж за попередній рік. 

Середня заробітна плата медичних працівників по Богодухівській ЦРЛ 

складає 4471,0 грн проти 2950,0 грн. - у 2016 році, темп приросту - 51,6%.  

Важливою пріоритетною складовою діяльності галузі за звітний період 

стало вирішення питання щодо надання медичної допомоги внутрішньо 
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переміщеним особам із окупованих територій та зони проведення 

антитерористичної операції. Звернулося за медичною допомогою 11 тимчасово 

переміщених осіб, на медичну допомогу яким витрачено кошти у сумі                        

14,5 тис.грн.   

Вирішено питання щодо соціального, у тому числі, медичного захисту 

учасників антитерористичної операції. Створені відповідні реєстри та 

забезпечено надання медичної допомоги відповідно до локальних протоколів та 

маршрутів пацієнта. 

Зареєстровано 262 особи зазначеної категорії у районі. Торік 

профілактичні медичні огляди демобілізованих пройшли 167 осіб, або 63,7% 

від усіх демобілізованих. Після проведеного обстеження на диспансерний облік 

взято 24 особи. 

Разом тим, у галузі залишаються такі проблеми: 

- обмеженість коштів місцевих бюджетів для проведення модернізації 

галузі на усіх рівнях медичної допомоги;  

- складність та висока вартість системи ліцензування для забезпечення 

діяльності юридичного самостійного центру первинної   медико - санітарної 

допомоги;  

- кадрові диспропорції у сфері охорони здоров’я, насамперед, у структурі 

первинної ланки; 

- тимчасове розміщення інфекційного відділення центральної районної 

лікарні в будівлі стаціонару. 

 

Освіта 
Станом на 01 січня 2018 року в районі функціонує 20 закладів 

дошкільної освіти (із них 5 - у складі навчально-виховних комплексів                           

та 1 - у філії  опорного закладу), де здобувають дошкільну освіту 1000 дітей.  

З метою створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної 

дошкільної освіти  проведена реконструкція будівлі ліквідованої Горьківської 

ЗОШ І-ІІ ступенів в  Горьківський дошкільний навчальний  заклад «Сонечко», в 

якому перебуває 35 дітей.  Було закуплено меблі, кухонний та ігровий інвентар.  

Крім того, до дошкільних навчальних закладів зараховано на соціально-

педагогічний патронат  258 дітей віком від 3 до 6 (7) років (130 - по місту,                  

128 - по сільській місцевості). 

Різними формами  дошкільної освіти охоплено 1182 дитини віком від 3 до                

6(7) років, що складає 100% від їх загальної чисельності, а  саме: 

- 706 дітей по місту;    

- 445 у сільській місцевості.  
Показник охоплення  різними формами дошкільної освіти дітей 

п’ятирічного віку складає 100 %.  Разом з тим, у сільській місцевості існує 

проблема щодо охоплення дітей дошкільною освітою. 
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З метою забезпечення учнів якісною освітою, а навчальних закладів - 

відповідними ресурсами створено та на  початку 2017/2018 навчального року 

розпочав свою роботу освітній округ з опорним закладом - КЗ «Богодухівська                               

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» та трьома філіями (Вікторівська, Семеноярська та 

Хрущово-Микитівська).  
На сьогодні в районі функціонує 19 закладів загальної середньої освіти, з 

них: 1 гімназія, 1 ліцей, 5 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів,                                                                

7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, 5 навчально-виховних комплексів 

«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», в яких 

навчається 3220 учнів. 

    У відділі освіти районної державної адміністрації створено банк даних 

про дітей – інвалідів та хворих дітей згідно з висновками поглиблених 

медичних оглядів. 12 учням рекомендовано індивідуальне навчання. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням 

індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів у чотирьох закладах 

загальної середньої освіти розпочали роботу класи з інклюзивним навчанням 

(Матвіївська ЗОШ І-ІІ ступенів, КЗ «Богодухівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2», 

Крисинський НВК та Гутянська  ЗОШ І-ІІІ ступенів). Також один заклад 

дошкільної освіти має 2 інклюзивні групи.  З цією ж метою створено                          

КУ «Богодухівський інклюзивно-ресурсний центр». 

Навчання за вечірньою та екстернатною формою здійснюється на базі 

Крисинського навчально-виховного комплексу. 

Гаряче харчування учнів організоване в усіх 19 загальноосвітніх 

закладах. На базі 18 шкіл працюють власні їдальні. В Кручанській ЗОШ І-ІІ 

ступенів працює роздатковий пункт. Всього гарячим харчуванням у 2017/2018 

навчальному році охоплено 2074 учнів, що становить 64,4 % від загальної їх 

кількості. За рахунок місцевого бюджету харчувалися 1630 учнів початкової 

школи та всі учні пільгового контингенту відповідно до чинного 

законодавства (170 чоловік). 444 учнів харчувалися за батьківські кошти. 

Отримати гаряче харчування за власний рахунок можуть всі бажаючі учні.  

     В 2017/2018 навчальному році здійснюється підвезення 751 учня та                     

55 педагогічних працівників, що становить 100 %  від загальної потреби. 

Всього для підвезення учнів до місця навчання та вчителів до місця роботи 

залучено 18 одиниць автотранспорту. 

У ході підготовки до нового навчального року проведено поточний 

ремонт всіх класних приміщень навчальних закладів району. 

На покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів 

району  із різних джерел фінансування було залучено 12,9 млн. грн. Це дало 

змогу не лише виконати капітальні ремонти в окремих закладах, але і придбати 

спеціалізований автобус   (1690, тис.грн.), оснащений всім необхідним,  який 

передано до Богодухівської гімназії №1. Закуплено 7 навчальних кабінетів з 

меблями (1602 тис.грн), з яких:  3 встановлено у  КЗ «Богодухівська 
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загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2», та по одному у Петропавлівському і 

Крисинському НВК, Полковомикитівській та Шарівській ЗОШ І - ІІІ ступенів. 

Придбані також шкільні меблі, ігрові куточки, фізкультурне та технологічне 

обладнання (холодильники, морозильні камери, електроплити, тощо), 

комп’ютерну техніку та мультимедійне обладнання.  

Замінено 11 вікон та 3 дверей у будівлі центру дитячої та юнацької 

творчості,  6 вікон - в Іваношийчинському та 10 - в Кленівському НВК,  6 - в 

Забродівській ЗОШ І-ІІ ступенів. Проведено гідрохімічне очищення системи 

опалення у   Губарівському НВК та Богодухівській гімназії №1. 

Позашкільна освіта в районі  забезпечується позашкільним навчальним 

закладом системи освіти - Богодухівським центром дитячої та юнацької 

творчості Богодухівської районної ради Харківської області. 

Охоплення дітей заняттями в Богодухівському центрі дитячої та 

юнацької творчості становить 29% від загальної кількості дітей шкільного 

віку, що на 1% більше порівняно з 2016 роком. Торік  було відкрито                 

гурток військово-патріотичного напрямку. 

У 2017 році в центрі дитячої та юнацької творчості працювали 46 гуртків.  

Гуртки функціонували  не лише в центрі творчості, а й на базі Богодухівської 

гімназії №1, Богодухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Богодухівського ліцею №3, 

Крисинського, Губарівського та Петропавлівського НВК, Гутянської, 

Ульянівської, Полково-Микитівської та  Шарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Павлівської ЗОШ І-ІІ  ступенів. 

Навчання здійснювалося на високому професійному рівні, про що 

свідчать перемоги вихованців  у районних, обласних та Всеукраїнських 

фестивалях та конкурсах.   

 

Культура і туризм 
Діяльність закладів культури району протягом звітного періоду була  

спрямована на розвиток соціальної активності та творчого потенціалу 

громадян, організацію та вдосконалення різноманітних форм культурно-

дозвіллєвих послуг, як самостійного і значимого аспекту у формуванні 

духовно-моральних орієнтирів особистості. 

 Мережа закладів культури району нараховує: 29 закладів культури 

клубного типу Міністерства культури України, 30 бібліотек комунального 

закладу Богодухівської районної ради «Богодухівська централізована 

бібліотечна система», комунальний заклад Богодухівської районної ради 

«Районний краєзнавчий музей» та комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Богодухівська дитяча музична школа ім. 

В.Т. Борисова». Всього 61 заклад. 

У звітному періоді на видатки галузі було використано 11 513,4 тис. грн.,  

що на 3805,6 тис. грн. більше у порівнянні з 2016  роком. 
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У 29 клубних закладах  діє 144 колективи художньої самодіяльності, із 

них 59 дитячих. У районі  діють 3 колективи зі званням «народний» та               

2 дитячих - «зразковий».  

У поточному році клубними закладами проведено  більше трьох тисяч 

заходів, які були спрямовані на подальшу підтримку та розвиток жанрів 

народної творчості району, відзначення державних свят і пам’ятних подій. 

Учасники художньої самодіяльності   районного будинку культури, 

Зарябинського, Гутянського, Шарівського сільських будинків культури та 

Воскресенівського, Губарівського і Олександрівського сільських клубів брали 

участь у  міжнародних, регіональних, обласних конкурсах та фестивалях, де 

показали високий рівень виконавської майстерності.  Вокальний колектив 

«Дивоцвіт» Шарівського селищного   будинку культури  є постійним 

учасником концертних програм у зоні АТО та військових шпиталях. 

Районний будинок культури спільно з сектором культури районної 

державної адміністрації провели ІІ  регіональний  фестиваль  майстрів  

народного мистецтва «Шарівський дивокрай», який традиційно пройшов на 

території  національної пам’ятки - Шарівський замок у смт Шарівка. Вдячність 

депутату обласної ради Ользі Львовій та депутату районної ради, голові 

районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»                

Олександру Скорику за надану допомогу у підготовці та проведені фестивалю. 

Матеріально-технічна база закладів культури клубного типу  у звітному 

періоді оновилася. Придбано сценічні костюми та  взуття, обладнання, музичні 

інструменти, комп’ютерна техніка  тощо  на суму  531,0 тис. грн.  

В тому числі для районного будинку культури придбано меблі, 

комп’ютерну техніку, звукопідсилюючу апаратуру, ростові ляльки, сценічні 

костюми тощо. Всього на суму 324,7 тис. грн. За рахунок спонсорських коштів 

для танцювальних колективів районного будинку культури придбані сценічні 

костюми на суму 86,4 тис. грн. 

Для бібліотек централізованої бібліотечної системи було придбано 

протягом минулого року комп’ютерну техніку, меблі, книги на суму                          

396,2 тис. грн. Велика вдячність депутату районної ради, голові районної 

організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»  Олександру Скорику 

за фінансову підтримку районної дитячої бібліотеки.  

Всього на покращення матеріально-технічної бази закладів культури 

району було використано  927,2 тис. грн. 

У  районному будинку культури, Гутянському сільському будинку 

культури та Петропавлівському сільському клубі проведено капітальні ремонти 

на суму 1520,0 тис. грн. та відновлено   опалювальну систему у Гутянському 

сільському будинку культури на суму 118,0 тис. грн. та відремонтовано у 

Воскресенівському сільському клубі на суму 25,0 тис. грн. Проведено                       

14 поточних ремонтів на суму 272,7 тис. грн. 
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 До бібліотек централізованої системи  з різних джерел фінансування у 

звітному році  надійшло 7500  примірників  документів (книги, періодичні 

видання) на суму 249 274 грн.    

 Юні читачі районної дитячої бібліотеки та сільських бібліотек брали 

активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія», а переможцем 

обласного етапу став Василь Сухина, учень гімназії №1. У міжрегіональному 

конкурсі дитячої листівки «Бібліотека. Книга. Родина.» в усіх трьох вікових 

категоріях посіли перші місця. На обласний конкурс дитячої творчості «Ця 

дивовижна Японія», присвяченому року Японії в Україні, район представив 

майже 50 робіт, 8 з яких стали переможцями. Читачі та працівники районної 

дитячої бібліотеки,  Забродівської і Петропавлівської сільських бібліотек-філій 

брали участь у ІІІ обласному патріотичному форумі «З Україною в серці». 

  У комунальному початковому спеціалізованому мистецькому 

навчальному закладі «Богодухівська дитяча музична школа  ім. В.Т. Борисова»   

навчається 355 дітей на 5 відділеннях. Музичні класи працюють у селах 

Полкова Микитівка та Губарівка. Протягом  двох років школа є зональним 

методичним об’єднанням чотирьох районів: Богодухівського, Валківського, 

Коломакського та  Краснокутського. 

 Фінансування закладу здійснюється на 90% за кошти районного бюджету, 

а решта 10% - за батьківську плату. Відповідно до ст.26 Закону України «Про 

позашкільну освіту» безкоштовно у минулому навчальному році навчалося      

56 учнів. 

 Протягом  2017 року учні школи отримали призові міста у 3 національних 

конкурсах, 37 міжнародних конкурсах, 19 Всеукраїнських конкурсах та            

16 обласних. Викладач естрадного та сольного співу Тризна В.В. стала 

переможцем на фестивалі народної творчості «Ярмаринка» на Національному 

Сорочинському ярмарку та отримала І місце на ІХ Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі «Осінні мелодії». Викладач музично-теоретичних дисциплін             

Єрмошкіна Л.І.  стала дипломантом обласного конкурсу з розробки навчально-

методичних матеріалів, програм для початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів. 

 На сьогодні однією із проблем галузі «Культура» залишається слабка 

матеріально-технічна база закладів культури району. Відсутність належних 

костюмів для учасників художньої самодіяльності, колективи не мають своєї 

звукопідсилюючої апаратури для озвучення концертів та масових заходів, що 

впливає на розвиток аматорського мистецтва в районі. Більшість приміщень 

для репетицій не опалюється в зимовий період, що ускладнює роботу 

колективів та клубних установ. Музичні інструменти у дитячій музичній школі 

застарілі, майже не придатні до використання. Книжковий фонд бібліотек 

потребує оновлення, не достатня кількість комп’ютерної техніки. 

           Приміщення та опалювальні системи закладів культури потребують 

капітального ремонту. 



 22 

Фізична культура і спорт 

Фізична культура і спорт є невід'ємною частиною виховного процесу 

дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої 

держави. Її основне призначення – зміцнення здоров'я, підвищення фізичних і 

функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення 

обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу. 

У 2017 році здійснювалась реалізація завдань районної соціальної  

Програми розвитку фізичної культури і спорту в Богодухівському районі на 

2014-2018 роки, затвердженої рішенням Богодухівської районної  ради                       

від  31 січня 2014 року №676-VI.  

На виконання вказаної Програми у 2017 році було виділено                            

1898,8 тис. грн. із районного бюджету. 

На території району функціонує 1 дитячо-юнацька спортивна школа                

(далі - ДЮСШ), в якій займається 340 дітей, підлітків та молоді. Навчально-

тренувальний процес у дитячо-юнацькій спортивній школі здійснюють                         

14 тренерів-викладачів, з них - 3 штатних. Працює п’ять відділень в яких 

здійснюється підготовка юних спортсменів з боксу, футболу, волейболу, 

баскетболу, легкої атлетики.  

Вихованці ДЮСШ були неодноразовими призерами у змаганнях різних 

рівнів. Команда з баскетболу вперше взяла участь у турнірі Харківської 

аматорської баскетбольної ліги де посіла ІІІ місце. Протягом року для 

названого закладу придбано спортивний інвентар на суму 63,5 тис. грн. та 

тренажерне обладнання на 100 тис. грн. 

У районі  розташовано 127 спортивних споруд. Завершено будівництво   

спортивного майданчика з синтетичним покриттям на пл.Театральна,2 в                      

м. Богодухові, проведені ремонти спортивних зал дитячо-юнацької спортивної 

школи та центру дитячої та юнацької творчості. 

У районі функціонують 2 громадські організації, а саме: «Перспектива»  

(для любителів шахів) та «Спарта» (важка атлетика). 

 

Зайнятість населення та ринок праці 

Ринок праці району характеризується зменшенням рівня офіційно 

зареєстрованого безробіття: з 1,38% населення працездатного віку станом на 

кінець грудня 2016 року - до 1,36% населення працездатного віку станом на 

кінець грудня 2017 року. 

Стабілізації положення на ринку праці району сприяє послідовна робота з 

охоплення безробітних заходами активної політики зайнятості 

(працевлаштування, залучення до громадських та інших робіт тимчасового 

характеру, проходження професійного навчання). Одночасно, за різними 

напрямками активних форм зайнятості, за  2017 року охоплено    2410 осіб, або 

106% від числа зареєстрованих у службі зайнятості (за 2016 року – 2391  осіб, 

або 105,6% від числа зареєстрованих у службі зайнятості). Чисельність 
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працевлаштованих безробітних громадян склала 1328 осіб; професійним 

навчанням охоплено 450 безробітних; до громадських та інших робіт 

тимчасового характеру з початку року залучено 636 осіб. 

Відповідно до результатів моніторингу створення нових робочих місць, 

проведеного згідно з Методикою, затвердженою наказом Міністерства 

соціальної політики України від 23 вересня 2013 року № 611 в районі протягом 

січня-листопада 2017 року створено   1328 нових робочих місць. Річне завдання 

перевиконано у 2,9 разів (в основному за рахунок ТОВ «МК М’ясний». 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного соціального 

внеску за 2017 року працевлаштовано 82 безробітних, що складає 

перевиконання на 241,2% за відповідний період 2016 року ( за 2016 рік - 34 

особи).  

Навантаження на одне вільне робоче місце на 01 січня 2018 року -              

23 осіб, на відповідну дату минулого року - 25. 

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

Розмір середньомісячної заробітної плати в районі у січні-вересні 

2017 року зріс на 32,7 % до відповідного періоду попереднього року та склав 

5013 грн.  

У районі здійснюється щотижневий моніторинг своєчасності виплати 

заробітної плати на підприємствах усіх форм власності. 

Станом на 01 січня 2018 року статистична заборгованість із виплати 

заробітної плати відсутня. 

 

Соціальне забезпечення 

Забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення та, 

відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», соціальне 

обслуговування громадян у регіоні здійснюється державними або 

комунальними соціальними закладами.  

Соціальне обслуговування громадян, яким державою законодавчо 

гарантовано право на соціальний захист та підтримку, здійснюється через 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

районної державної адміністрації, який забезпечує громадян соціальними 

послугами безпосередньо за місцем їх проживання. Соціальним 

обслуговуванням охоплено 2347осіб, а саме:  

- відділенням соціальної допомоги вдома - 979; 

- відділенням надання адресної натуральної допомоги - 865; 

- відділенням соціально-побутової адаптації - 503. 

Одночасно в системі соціального захисту населення області функціонує                     

3 типи інтернатних установ, КУ Богодухівський психоневрологічний будинок-

інтернат, в якому проживає 97 підопічних, КУ Дитячий-будинок-інтернат для 
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дітей з психічними вадами, в якому знаходиться на забезпеченні 121 дитина та 

Богодухівський геріатричний пансіонат, де проживає 32 чоловіка. 

Існуюча мережа інтернатних установ задовольняє потребу у постійному 

проживанні на державному утриманні інвалідів, громадян похилого віку, 

ветеранів війни і праці та дітей-інвалідів.  

Суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення є 

надання різних видів державної соціальної допомоги та житлової субсидії. У 

2017 році система надання житлових субсидій проводиться за спрощеним 

порядком; налагоджено взаємодію місцевих органів соціального захисту 

населення з житлово-комунальними підприємствами, територіальними 

органами ДФС, Пенсійного фонду України, центрами зайнятості; проводиться 

інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення.  

У 2017 році субсидії на житлово-комунальні послуги призначено            

9880 сім’ям. Кількість сімей, які користувалися субсидією на житлово-

комунальні послуги станом на 01 січня 2018 року становила 7291 сім’ю, а  

нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги склало 72973,7 тис.грн. (з 

урахуванням суми -13508,0 тис.грн. невикористаних субсидій за газопостачання 

за минулий опалювальний період, яка у вересні була перерахована та повернута 

газовим господарством до бюджету). 

 Субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2017 році 

призначено 1071 сім’ї на суму 2951,4 тис.грн.  

 З початку року субсидії на житлово-комунальні послуги профінансовано 

у розмірі 61809,1 тис.грн., на тверде паливо та скраплений газ у розмірі                  

3683,1 тис.грн. (готівкою виплачено 1310 сім’ям, у тому числі 540 сім’ям за 

2016 рік та 770 сім’ям за 2017 рік). 

 Заборгованість станом на 01.01.2018 по субсидії на житлово-комунальні 

послуги становить 35363,6 тис.грн., на тверде паливо та скраплений газ -       

1047,4 тис.грн. 

 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 2017 році рішенням комісії житлові субсидії призначено 688 

сім’ї, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям - 77 сім’ям. 

Згідно з чинним законодавством, станом на 01 січня 2018 року 

користувалися різними видами державної соціальної допомоги 3008 сімей, 

яким було призначено допомогу на суму 53953,8 тис.грн.  

Виплата соціальних допомог відбувається своєчасно у повному обсязі, 

заборгованість відсутня. 

У районі організована і налагоджена робота з надання всебічної 

комплексної допомоги та вирішення проблемних питань громадян - 

переселенців з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції. На початок 2018 року 92 сім’ї отримує щомісячну 
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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. 

Сума виплаченої допомоги склала 1508,8 тис.грн. 

Станом на 01 січня 2018 року в Богодухівському районі мешкає                       

9611 пільговиків, з них - 1249 ветеранів війни. Із загальної кількості ветеранів 

війни: 61 чоловік - інваліди війни; 464 - учасники бойових дій; 574 - учасники 

війни, а також 151 особа, на яку поширюється чинність Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Ветеранів праці - 

1936 осіб, дітей війни - 3123 особи, громадян постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи - 423, інвалідів від загального захворювання та 

дітей-інвалідів - 1204, багатодітних сімей - 281, дітей з багатодітних сімей - 

887, пільговиків інших категорій - 508 осіб. 

Протягом 2017 року пільги з оплати житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого палива та скрапленого газу, профінансовано на суму 

4963,786 тис. грн. Також з місцевого бюджету профінансовано пільговий проїзд 

на суму 253,883 тис. грн. та послуги зв’язку на 370,111 тис. грн.. 

З метою надання додаткової соціальної підтримки особам з інвалідністю, 

за рахунок коштів обласного бюджету було укладено договори з                             

ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ЗАТ 

«Укрпрофздоровниця» і закуплено 81 путівку на суму 626,403 тис. грн. За 

рахунок державних коштів, які надійшли від Фонду інвалідів, закуплено                        

2 путівки для інвалідів загального захворювання та з дитинства на суму 

10,5 тис. грн. та супроводжуючого на суму 4,680 тис. грн., а також 3 путівки 

для інвалідів-спинальників на суму 54,617 тис. грн.  

У 2017 році забезпечено санаторно-курортним лікуванням 72 інваліда 

від загального захворювання та з дитинства, 6 учасників бойових дій,                     

9 інвалідів війни, 3 члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни,              

4 учасника війни. 

З метою забезпечення інвалідів кріслами колісними, спеціалістами 

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації до 

Централізованого банку даних із проблем інвалідності, за новим механізмом, 

видано 172 направлення на протезно-ортопедичні вироби, 74 на технічні 

засоби реабілітації, з них 22 на крісла-колісні. 

В районі проводиться робота щодо соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції  (далі - АТО) та членів їх сімей.  

Проведена робота по направленню учасників АТО на проходження курсу 

психологічної реабілітації відповідно до вимог Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо 

психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня                       
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2015 року №221, 2 осіб направлено на психологічну реабілітацію, з них 2 - 

отримали реабілітаційні послуги. 

Для визначення соціально-побутових потреб та потреб у медично-

психологічній допомозі демобілізованих учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих учасників АТО розроблено соціальний паспорт. В 

районі затверджено комплексний план заходів щодо задоволення потреб 

демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО. 

Станом на 01 січня 2018 року кількість демобілізованих учасників АТО складає                    

110 осіб, членів сімей загиблих учасників АТО - 2 особи. 

З метою надання додаткової соціальної гарантії особам, які брали 

безпосередню участь в антитерористичної операції, затверджено комплексну 

Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на     

2017 – 2018 роки, затверджену рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року 

№ 308 – VIІ (зі змінами), та Порядок використання коштів обласного бюджету 

на організацію відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області 

осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції. Торік у 

санаторно-курортних закладах області відпочили 7 осіб з числа учасників АТО. 

Станом 01 січня 2018 року на обліку в управлінні перебуває 423 особи, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

На реалізацію програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2017 році використано 

799,9 тис. грн. 

У 2017 році з обласного бюджету на реалізацію програми «Пільги на 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» на забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів виділено 

156,9 тис. грн. та на пільгове зубне протезування - 17,1 тис. грн. Кошти  за 

програмою використані в повному обсязі. 

Відповідно до Постанови КМУ від 23 листопада 2016 року №854 «Деякі 

питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на 2017 рік укладено                    

26 трьохсторонніх угод для оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 категорії на загальну суму                                   

128257,44 грн. (державний бюджет).  

26 учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи оздоровлені в санаторно-

курортних закладах відповідно до обраних санаторіїв. 

Рішенням ІХ сесії Харківської обласної ради VІІ скликання від 23 лютого 

2017 року  з обласного бюджету на 2017 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 86390,00 грн. Були укладені 5 трьохсторонніх угод 

для оздоровлення постраждалих громадян 2 категорії та 5 трьохсторонніх угод 

для оздоровлення постраждалих дітей у супроводі одного з батьків.  
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Оздоровлені в санаторно-курортних закладах 5 учасників ліквідації 

Чорнобильської катастрофи 2 категорії та 5 дітей у супроводі одного з батьків. 

З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту 

населення в районі забезпечено реалізацію завдань комплексної Програми 

соціального захисту населення Богодухівського району на 2016 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням Богодухівської районної ради від 03.03.2016 №65 – VІI 

(зі змінами). 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                     В.А.Шаров 
 


