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Довідка 
про виконання Програми економічного і соціального 

 розвитку Богодухівського  району на 2017  рік. 
 

Підводячи підсумки виконання Програми економічного і соціального 
розвитку району  за 2017 рік (далі - Програма) слід зазначити, що в цілому 
забезпечено виконання завдань, передбачених вищеназваною Програмою. 
Галузі економіки та соціально-гуманітарної сфери працювали стабільно і 
прогнозовано. У промисловому комплексі спостерігалося нарощення  обсягів 
реалізації продукції, аграрії району зібрали достатній урожай 
сільськогосподарських культур, підприємства житлово - комунального 
господарства надавали послуги в повному обсязі. В районі відсутня 
заборгованість з оплати праці. Освітні заклади району забезпечили якісну 
підготовку до 2017-2018 навчального року. Перевиконані показники доходної 
частини бюджету району. 

Разом з тим, є низка проблем, які не вдалося вирішити в повному обсязі. 
Перш за все, це скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин, 
незадовільний стан окремих автодоріг району, існуючий податковий борг.  
Протягом року спостерігалося підвищення цін на енергоресурси, товарно-
матеріальні цінності, що привело до підвищення тарифів на житлово-
комунальні та транспортні послуги. 

 
Агропромисловий  комплекс 

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%. 
Обсяги виробництва  продукції, вирощеної  сільгосппідприємствами району, 
зросли  проти показників Програми за такими напрямками: 

- сої - на 39%; 
- цукрових буряків - на 43%. 
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У галузі тваринництва відбулося зменшення поголів’я великої рогатої 
худоби на 280 голів (11,4%), дійне стадо скоротилось на 5% (40 голів). 
Свинопоголів’я зменшено на 1180 голів (46%) за рахунок реалізації  вирощеної 
на забій  худоби і буде відтворено протягом року.  

Прогнозний показник  Програми по виробництву м’яса виконано на 
84,3%, по виробництву молока - на  95,3%. 

 
Промисловість 

За  попередніми даними, торік промисловим комплексом району 
реалізовано товарів, робіт і послуг на суму 1150 млн. грн., Програмою 
передбачалося  920,0 млн.грн.  

Підприємства галузі продовжували роботу щодо запровадження заходів з 
енергозбереження, технічного переоснащення, тощо. 

Вжиті заходи  на ПрАТ «Первухінський цукрозавод» дали  300 тис. м3 

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 

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%. 

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

Транспорт і зв’язок  
Пасажироперевізники в районі не змінилися. На автобусних маршрутах 

району працюють 4 суб'єкти підприємництва: ТОВ «Авто-ОВІ», ТОВ «Вікінг 
Авто», КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В.  

За 2017 рік перевезено 378,8 тис.пасажирів, що на 5,2% менше, ніж 
передбачено Програмою.  

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.  

Обсяги вантажоперевезень за січень-грудень 2017 року склали                     
82,3 тис.т, або 95,1% до прогнозного показника. 

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 

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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З метою стимулювання населення до більш раціонального споживання 
послуг водопостачання, в районі продовжувалося оснащення 
багатоквартирного житлового фонду будинковими приладами обліку холодної 
води. Торік  їх встановлено 2 в м. Богодухові. 

Проводилася також робота 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 минулому році на експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) 
автодоріг, розташованих у районі використано: 

- 8704,34 тис.грн. філією «Богодухівський райавтодор» ДП Харківський 
облавтодор»  (9243,17 кв.м); 

- 1881,025 тис.грн. ДРП-2 філією «Пісочинське ДЕП»  (3509,0 кв. м); 
- 603 тис.грн. КП «Господар».  
Крім того, Службою автомобільних доріг у Харківській області освоєно 

8,6 млн.грн. коштів районного бюджету та органів місцевого самоврядування 
на експлуатаційне утримання автодоріг загального користування, які проходять 
територією нашого району.  

На ремонт та утримання комунальних доріг місцевими радами району  
використано майже 1,8 млн.грн. 

Також в минулому році завершені роботи з капітального ремонту дороги 
по вул. Заводська в м. Богодухів., за кошти державного та міського бюджетів на 
загальну суму 1,1 млн. грн. 

У 2017 році з  державного та обласного бюджетів на  будівництво, 
капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів району передбачено  23,6 млн. грн. 
Надходження цих коштів та співфінансування з районного і місцевих бюджетів 
району дало можливість продовжити будівництво школи  в  с. Губарівка 
(освоєно 6 082,5 тис.грн.) та об’єкта «Газопостачання сіл Дмитрівка, Матвіївка і 
Новософіївка” (освоєно 6 372,6 титс.грн.), відремонтувати покрівлі ліцею №3 
(1546,9 тис.грн.) та колегіуму №2 (986,5 тис.грн.),  систему опалення 
Гутянської ЗОШ (1 000 тис.грн.), двоповерхового житлового будинку №1 по 
вул. Миру в селищі Горького (844,1 тис.грн.), виконати реконструкцію покрівлі 
Богодухівської поліклініки (1018,6 тис.грн.). 

На реалізацію 15 міні-проектів району, визнаних переможцями обласного 
конкурсу розвитку територіальних  громад «Разом у майбутнє» використані 
кошти обласного бюджету у сумі   1172,1 тис. грн., районного бюджету -               
457,7 тис.грн. та органів місцевого самоврядування - 596,1 тис.грн. 

За кошти ПАТ «Укргазвидобування» (1,0 млн. грн.)  проведено 
капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»                   
(300,0 тис. грн.) та продовжуються роботи щодо капітального ремонту 
спортивної зали та побутових приміщень Богодухівського центру дитячої та 
юнацької творчості» (700,0 тис. грн.). 
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  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. 

Вжито ряд заходів щодо виконання Програми розроблення (оновлення) 
містобудівної документації в Богодухівському районі на 2016 – 2020 роки, 
затвердженої  рішенням Богодухівської районної ради від 09 грудня 2016 року 
№326-VII. 
 Зокрема, Богодухівською міською радою розроблена картографічна 
основа масштабу 1:5000 для розробки генерального плану міста Богодухова, 
зараз розробляється технічна документація з нормативної грошової оцінки 
земель міста Богодухова.  

 У 2017 році Забродівською сільською радою виготовлена картографічна 
основа для розробки генерального плану сіл Лозова, Заброди та Новоселівка. 

  Петропавлівською сільською радою виконані геодезичні роботи для 
розробки генерального плану сіл Петропавлівка та Яблучне, селища 
Балабанівка.   

 Крисинською сільською радою укладено договір з ТОВ ГК «Геопром» на 
виготовлення картографічної основи для розробки генерального плану                      
села Крисине, селища Максимівка, сіл Новоселівка, Кадниця та Бабенки. 

 Губарівська, Кленівська, Івано-Шийчинська та Сухининська сільські ради 
також прийняли рішення про виготовлення генеральних планів населених 
пунктів, які знаходяться на підвідомчих територіях.  

 Іншими місцевими радами такі рішення не приймались.  
 У той же час, в 2017  районі розроблені два детальні плани території, а 
саме для будівництва харчової промисловості та будівництва цеху ТОВ 
«Богодухівський молзавод», які затверджені рішеннями відповідно 
Кленівською сільською та Богодухівською міською радами. Також в 2017 році 
видані розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.11.2017 
№443 та №444 «Про розроблення детального плану території». 

У 2018 році буде продовжено реалізацію заходів вищеназваної Програми.  
 

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). 

Побутові послуги в районі надають 154 суб’єкти підприємницької 
діяльності, кількість яких протягом року зросла на 2 одиниці.  

Кількість ринків не змінилася. Продовжують діяльність                                         
ТОВ «Богодухівський ринок», за спеціалізацією - змішаний та Богодухівський 
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громадський кооператив «Підприємець» (торговельний майданчик), за 
спеціалізацією - роздрібна торгівля промисловими товарами. 

Споживчий ринок району був забезпечений широким асортиментом 
промислової і продовольчої продукції. 

 
Цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг 

Цінова ситуація на споживчому ринку району в 2017 році значною мірою 
залежала від продовження падіння курсу гривні, зростання цін на природний 
газ, електроенергію, підвищення тарифів на комунальні послуги та інших 
факторів. 

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 (5,40 грн. та  5,60 грн. за 1 хлібину).  

Протягом 2017 року у районі прийнято 10 рішень щодо встановлення 
тарифів, або приведення ії у відповідність до економічно обґрунтованих витрат  
на житлово-комунальні послуги, а саме:  
          -  2 рішення районної ради  (встановлення тарифів на теплову енергію 
для КП «Господар»); 
         - 3 рішення щодо встановлення тарифів на послуги водопостачання 
(Сухиниська – для ФО-П Роговий В.Г.;  Крисинська – для КАП «Агроліс», 
міська рада – КП «Богодухіввода); 
 - 5 рішень міської ради (2 - на послуги щодо вивезення ТПВ та 1 - з 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для                                    
КП «Богодухівжитло», 2 - на послуги з теплопостачання для ТОВ 
«Альтернативні системи опалення» та ТОВ «Котельні лікарняного комплексу). 
 Зросла вартість проїзду на автобусних маршрутах загального 
користування. 

Ціни на електроенергію  для населення зросли в середньому на 26-30%, а 
на природний не змінювалися. 

 
Капітальні інвестиції 

За статистичними даними обсяги капітальних інвестицій, які освоєні 
підприємствами та організаціями району облікового кола за 9 місяців 2017 року 
становили 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%. 
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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. 

 
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.  

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. 
Кількість підприємців - фізичних осіб району зменшилась на 14 осіб і станом на 
01 січня 2018 року  склала 1014 осіб.  

Протягом року 8 осіб із числа безробітних отримали одноразову 
фінансову підтримку для відкриття підприємницької діяльності в сумі                       
108 тис.грн. 

 
Реформування системи надання адміністративних послуг 

Районною державної адміністрацією створений Центр надання 
адміністративних послуг (далі - Центр), який розташований за адресою:                               
м. Богодухів,  вул. Молодіжна, 2.  

Загалом громадянам та представникам бізнесу району доступно                         
60 послуг.  

За 2017 рік до ЦНАПу району звернулося 5116 громадян та представників 
бізнесу. Для роботи в ЦНАП задіяно 3 адміністратори. 

Особлива увага приділяється координації дій органів влади та 
територіальних підрозділів суб’єктів надання адмінпослуг, що забезпечує 
організацію якісного та своєчасного надання адмінпослуг, а також оперативне 
вирішення проблемних питань, які виникають в процесі їх надання. 

Розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 10 серпня 
2017 року №273 затверджений План заходів Про запровадження надання 
адміністративних та інших публічних  послуг (крім пріоритетних послуг) в 
електронній формі та інтеграції їх до Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг. 

З метою інформування населення про розташування, режим роботи, 
перелік послуг, контакти ЦНАП створено «Карту центрів надання 
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адміністративних послуг Харківської області», яку розміщено на сайті обласної 
державної адміністрації у рубриці «Адмінпослуги». 

Також, на офіційному сайті районної державної адміністрації в розділі 
«Адміністративні послуги» розміщена актуальна інформація: паспорт ЦНАП; 
перелік адмінпослуг; інформаційні та технологічні картки послуг; порядок 
надання адмінпослуг. У друкованих ЗМІ району періодично висвітлюється 
інформація щодо отримання адмінпослуг юридичними та фізичними особами.  
Таким чином, сфера надання адмінпослуг залишається однією з найважливіших 
складових розбудови системи доступних, прозорих та некорупційних сервісів 
суб’єктів владних повноважень, а також створення сприятливих умов для 
ведення бізнесу. 

 
Податково-бюджетна діяльність 

До зведеного бюджету району за минулий рік зараховано 434,4 млн.грн., 
що складає 106,1% до показників, затверджених органами місцевого 
самоврядування з урахуванням внесених змін. 

Доходна частина бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) 
склала 114,7 млн.грн., або 128,9% до затвердженого плану з урахуванням змін.  

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 всіх податках. 

Всі 24 місцевих бюджети отримали понадпланові надходження. 
           Станом на 01 січня 2018 року  заборгованості з виплати заробітної плати 
з нарахуваннями та проплату за спожиті бюджетною сферою енергоносії 
відсутня. 

 
Управління майном комунальної власності 

Для забезпечення публічності та прозорості  приватизації майна 
інформації про оголошення конкурсів розміщувалися на сторінках районної 
газети «Маяк» та офіційному веб-сайті районної ради. 

Програмою передбачалося відчуження 1 об’єкта. У 2017 році 
оголошувались конкурси з продажу 2 об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста району, які  було відчужено, а саме: 
будівля колишньої центральної районної лікарні та частина вбудованих 
приміщень, розташованих на пл.Незалежності, 18 в м.Богодухові. Кошти в сумі 
1261,7 тис.грн. надійшли до районного бюджету.  

За 2017 рік надходження  орендної плати від використання  майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Богодухівського 
району склали 118,5 тис.грн., або 237% від завдання Програми.  

 
Підтримка дітей та молоді 

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). 
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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.  

З районного бюджету торік було  виділено 158,1 тис. грн. на реалізацію 
цільової соціальної програми «Молодь України» у Богодухівському районі 
Харківської області на 2016-2020 роки», що на 16,9% більше, ніж у 
попередньому році. 

 
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 

Відповідно до перспективного плану формування госпітальних округів у 
Харківській області з 01 січня 2017 року проведена оптимізація ліжкового 
фонду КУОЗ Богодухівська ЦРЛ на 55 ліжок стаціонарного перебування 
хворих і на сьогодні їх кількість  складає 150 одиниць.   

Демографічна ситуація в районі  залишається складною. Рівень 
смертності в 1,9 разів перевищує рівень народжуваності. 
          З метою раннього виявлення захворювань забезпечувалися цільові 
профілактичні огляди населення району. Стан виконання плану профоглядів 
наступний: на виявлення артеріальної гіпертонії - 103%, стенокардія - 100,%, 
глаукоми – 98,2%, цукровий діабет – 99,9%, флюорографічне обстеження - 
112%, онкопрофогляди жінок – 99,8%, при цьому забезпечується 100% рівень 
цитологічних обстежень. 

Охоплено профоглядами 100% дітей, ветеранів Великої Вітчизняної війни 
та вагітних.  

Обстежено на ВІЛ-інфекцію 483 вагітних,  ВІЛ-інфікованих не виявлено. 
Показник захворюваності серед населення у 2017 році  зменшився на 

11,3% і становить 66794 на 100 тис.нас.. 
Показник «поширеність хвороб» серед населення району за 2017 рік 

зменшився на 18,4%. У структурі поширеності захворювань за класами хвороб:             
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І місце - хвороби органів дихання, ІІ місце - хвороби системи кровообігу,                   
ІІІ місце - хвороби ока (8,3%).   

Фінансування галузі здійснювалося згідно із затвердженим бюджетом, 
який разом з додатково виділеними коштами  склав  34537,7 тис.грн., або 95,3% 
від мінімальної потреби.  Заробітна плата виплачувалася 100%, заборгованість 
відсутня.   

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.  

Для комфортного перевезення до м. Харкова людей, які страждають на 
ниркову недостатність, було придбано автомобіль RENAULT TRAFIC.       

Для виготовлення проектно-кошторисних документацій  на 
реконструкцію автогаража  було виділено 35,0 тис. грн. та на реконструкцію 
покрівлі харчоблоку - 38 тис. грн. 

На   виконання Урядової програми «Доступні ліки» витрачено                        
62,0 тис. грн. 

Проводилася робота щодо залучення позабюджетних коштів для 
покращення матеріально- технічного стану закладу. За минулий рік їх отримано                      
4777 тис.грн., що у розрахунку на 1 мешканця становить 122,04 грн.. 

 
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 
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 
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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 

Мережа клубних закладів не змінилася і налічує 29 осередків. У клубних 
закладах району діє 144 колективи художньої самодіяльності, із них 59 - 
дитячих. Звання «народний» мають 3 художні колективи та «зразковий»  -               
2 дитячих.  

У минулому році проведено ІІ  регіональний  фестиваль  майстрів  
народного мистецтва «Шарівський дивокрай», який традиційно пройшов на 
території  національної пам’ятки - Шарівський замок у смт Шарівка. 

Для клубних закладів району придбано сценічні костюми та  взуття, 
обладнання, музичні інструменти, комп’ютерну техніку на суму 310,3 тис. грн. 
У  районному будинку культури, Гутянському сільському будинку культури, 
Петропавлівському сільському клубі  проведено капітальні ремонти на суму  
1332,8 тис. грн. та відновлено   опалювальну систему у Гутянському сільському 
будинку культури (118 тис. грн.) і відремонтовано її у Воскресенівському 
сільському клубі (25,0 тис. грн.).  
 Для бібліотек централізованої системи  придбано комп’ютери, меблі, 
книги та періодичні видання на суму 397,4 тис. грн.    

 
Фізична культура і спорт 

У 2017 році здійснювалась реалізація завдань районної соціальної  
Програми розвитку фізичної культури і спорту в Богодухівському районі на 
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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. За кошти ПАТ «Укргазвидобування» (1,0 млн. грн.)  проведено 
капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»                   
(300,0 тис. грн.) та продовжуються роботи щодо капітального ремонту 
спортивної зали та побутових приміщень Богодухівського центру дитячої та 
юнацької творчості» (700,0 тис. грн.). 
 

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 
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 
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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. 

Спеціалістами районного центру зайнятості постійно проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями шляхом проведення 
особистих зустрічей з керівниками підприємств та представниками відділів 
кадрів, проведення презентацій роботодавців, Днів відкритих дверей на 
підприємстві, семінарів для роботодавців. Так, протягом 2017 року проведено 
141 семінар для 1057 представників роботодавців, 277 зустрічей з 
роботодавцями, організовано 19 презентацій 16 роботодавців, де приймало 
участь 239 безробітних, проведено 59 міні-ярмарка вакансій, де взяло участь 
440 громадян. У результаті проведеної роботи кількість зареєстрованих 
вакансій  зросла на 10% до рівня 2016 року і склала 2499. Також збільшилась 
кількість укомплектованих вакансій (2017 рік - 2494, 2016 рік - 2264). 

Торік було проведено засідання круглого столу на тему: «Роль та функції 
служби зайнятості, актуальні напрямки покращення співпраці з соціальними 
партнерами та роботодавцями», на якому були присутні 26 учасників.  

Здійснюється щоденний аналіз ситуації щодо потреб роботодавців у 
кадрах та щодо працевлаштування шукачів роботи та безробітних, 
індивідуальних консультацій і групових заходів, аналіз новоутворених 
підприємств та підприємств які припинили свою діяльність. 

Достатньо широко використовуються можливості укомплектування 
вакансій працівниками з числа осіб, які попереджені про можливе вивільнення. 

Завдяки новим сервісам роботи для задоволення кадрової потреби 
роботодавців та поінформованості шукачів роботи щодо наявного вільного 
робочого місця, фахівцями центру зайнятості створюються слайд-ревю та 
відеоролики, які застосовуються під час індивідуальних прийомів та проведенні 
групових заходів. 

Зацікавило роботодавця і таке нововведення служби зайнятості, як он – 
лайн співбесіда з претендентом, яка надає можливість «очі в очі» 
поспілкування, отримати відповіді на питання, що цікавлять та оцінити манеру 
спілкуватись, поведінку, що є важливим для багатьох роботодавців. 

Всі проведені заходи спрямовані передусім на розширення кола 
роботодавців, з якими співпрацює служба зайнятості для задоволення кадрової 
потреби. 

 
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. 



 15 

Протягом поточного року вжиті заходи щодо введення мінімальної 
заробітної плати у розмірі 3200 грн.: 

- 222 підприємств, установ та організацій охоплено моніторингом 
введення мінімальної заробітної плати; 

- розміщено 4 інформаційних матеріалів у засобах масової інформації 
(районних газетах «Маяк» та «Вісник Богодухівщини» опублікована стаття 
«Новий підхід до визначення мінімальної зарплати», «Індексація зарплати – 
2017», «Хто саме контролює додержання законодавства про працю», 
«Легалізація зайнятості: проблеми та шляхи вирішення») та 5 матеріалів на  
веб-сайті районної державної адміністрації; 

- 74 роботодавців, заслухані з питань виплати заробітної плати у розмірі 
менше мінімальної на засіданнях робочої комісії з питань подолання тіньової 
зайнятості та легалізації робочих місць та тимчасової комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат. 

Всього охоплено 137 підприємств з означеного питання. 
 

Соціальне забезпечення 
Забезпечено стабільне функціонування закладів системи соціального 

захисту населення району.  
У 2017 році субсидію на житлово-комунальні послуги було призначено 

9880 сім`ям на суму 73 млн. грн. У порівнянні з 2016 роком кількість 
отримувачів субсидій зросла на 20%, а сума призначень – на 30,3%.  

 На тверде паливо та скраплений газ у 2017 році субсидію призначено 
1071 сім’ї на суму 2951,4 тис.грн. При цьому кількість її отримувачів 
зменшилася на 10%, а сума призначень зросла на 4%. 

Найбільш незахищеним верствам населення житлові субсидії 
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’ям, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям - 77. 

Згідно з чинним законодавством, станом на 01 січня 2018 користувалися 
різними видами державної соціальної допомоги 3008 сімей, яким було 
призначено допомогу на суму 53953,8 тис.грн.  

На обліку перебуває 423 особи, які користуються пільгами відповідно до 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 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. 

За 2017 рік адресну матеріальну допомогу надано  354 громадянам, які 
опинились в складних життєвих обставинах на суму 1007,9 тис. грн. У 
попередньому році матеріальна допомога надана 214 громадянам на суму                  
432,1 тис. грн. 
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Охорона праці 
Протягом 2017 року в районі здійснювалися системні заходи щодо 

профілактики травматизму на виробництві. Разом з цим, зафіксовано 3 випадки 
виробничого травматизму.   

У листопаді минулого року було проведено навчання з питань охорони 
праці відповідальних осіб по організації безпечної експлуатації 
електроустановок на підприємствах, організаціях та установах району, після 
закінчення якого проведена атестація, де було атестовано 88 осіб. 

Станом на 01 січня 2018 року 286 робочих місць із шкідливими та 
важкими умовами праці, які підлягають атестації.  
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