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Довідка 
про виконання Програми економічного і соціального 

 розвитку Богодухівського  району на 2018  рік. 
 

Підводячи підсумки виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Богодухівського району на  2018 рік (далі - Програма) слід зазначити, 
що по більшості показників завдання виконано. Стабільна робота 
господарського комплексу району дала можливість перевиконати   доходну 
частину бюджету. Це в свою чергу дало змогу спрямувати частину коштів на 
покращення матеріально-технічної бази закладів соціально-гуманітарної сфери.   

 
Агропромисловий  комплекс 

Протягом 2018 року вживалися заходи, спрямовані на забезпечення 
продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності продукції 
аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Сільськогосподарські підприємства району перевиконали  прогнозні 
показниками  Програми  по виробництву зернових культур на 4%, цукрових 
буряків - на 9%, соняшнику - на 14%, овочів - на 75%. Недовиконання на 2% 
спостерігається во виробництву сої, але в порівнянні з попереднім роком воно 
зросло на 0,5 тис. т. 

Продовжувалося оновлення та техніко-технологічне переоснащення 
сільгосппідприємств. Господарствами району закуплено 34 одиниці техніки, з 
яких: 5 тракторів та 2 зернозбиральних комбайнів. 

Заробітна плата одного штатного працівника зросла на 1562,47 грн., або на 
23% (з 5456,30 грн. на 01 січня 2018 року до 6718,77 грн. на 01 січня 2019 року).  

Станом на 01 січня 2019 року нараховано орендної плати за землю в сумі 
112629,0 тис.грн., що на 14 % більше, ніж за попередній рік. Показник 
нарахування орендної плати у відсотках до грошової оцінки земельних паїв зріс 
на 0,9% і склав 7,5%. 

Два господарства в районі СФГ «Юг» та СФГ «Вітязь» займаються 
вирощуванням овочевих культур, серед яких: капуста, морква, столовий буряк 
та помідори. Застосування крапельного зрошення дає можливість 
господарствам отримувати стабільні врожаї незалежно від погодних умов.  

У порівнянні з попереднім роком  зменшилась чисельність великої рогатої 
худоби та свиней, що в свою чергу вплинуло напоказники у галузі 
тваринництва.  

Прогнозний показник  Програми по виробництву м’яса виконано на 93%, 
по виробництву молока - на  95%. 

 
Промисловість 

Обсяги реалізованої  промислової продукції перевищують прогнозовані 
показники Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік 
майже на 18%. Торік підприємствами району реалізовано продукції на суму  
1412589,7 тис.грн., що становить 0,7% від загального обсягу реалізації по 
області.  
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За попередній рік обсяги реалізації склали  1179743,7 тис.грн. 
 Реалізовано промислової продукції в розрахунку на одного мешканця на 

суму 36778 грн., що на 21% перевищує показник за 2017 рік. 
 Підприємства галузі продовжували роботу щодо запровадження заходів з 

енергозбереження, технічного переоснащення, тощо. 
Лідерство по впровадженню заходів з енергозбереження зберегло за собою 

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

природного газу за сезон цукроваріння та забезпечили покращення якості 
цукру. За рахунок збільшення обсягів виробництва чисельність працюючих на 
АТ «Богодухівський м’ясокомбінат» зросла більше, ніж на 10%. Встановлення 
додаткового обладнання для виробництва кисломолочних сирів на                          
ТОВ «Богодухівський молзавод» дало змогу наростити обсяги виробництва. 
Встановлення енергоефективного насосу підйому води на Північному 
водозаборі та повітродувки на очисних спорудах по вул.Комарова в                           
м. Богодухові забезпечить економію електроенергії для КП «Богодухіввода» в 
кількості 60 тис. кВт за рік.  

 
Енергозабезпечення 

Відповідно до завдань Програми забезпечено стабільне енергопостачання 
споживачів району. 

Вжито ряд заходів, спрямованих на скорочення  споживання енергоносіїв 
установами, що фінансуються з місцевих бюджетів району, серед яких: 

- капітальний ремонт м’якої покрівлі Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
покрівлі будівлі шкільної ланки Крисинського навчально-виховного комплексу 
(далі - НВК), завершення капітального ремонту м’якої покрівлі Богодухівського 
ліцею №3 та   реконструкція даху Горьківського сільського клубу; 

- технічне переоснащення шляхом заміни твердопаливного котла для 
опалення Полковомикитівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

-  заміна 202 вікон у поліклінічному відділенні та 336 - в хірургічному 
корпусі центральної районної лікарні, 12 віконних блоків у амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (далі – АЗПСМ) с.Павлівка, 6 вікон та               
1 дверей в АЗПСМ с.Івано-Шийчине, 10 вікон в АЗПСМ с.Полкова Микитівка,   
5  вікон у ФАП с.Вінницькі Івани, 41 вікна  в Івано-Шийчинському НВК; 

- розпочато капітальний  ремонт утеплення фасаду будівлі  районного 
будинку культури. 

В цілому, заходи з енергозбереження, проведені в районі дали можливість 
скоротити споживання природного газу, який надійшов від                                      
ТОВ «Харківгаззбут» на 8% - з 18004,8 тис.м3 у 2017 році, до 16572 тис.м3 - за 
минулий рік.  

  
Транспорт і зв’язок  

Кількість пасажироперевізників у районі зросла за рахунок                                  
КП «Господар», який забезпечує транспортне сполучення на 2 приміських 
маршрутах: Богодухів - Вінницькі Івани із заїздом у с. Степне та Богодухів – 
Корбині Івани. Крім того, на автобусних маршрутах району працюють                          
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4 суб'єкти підприємництва: ТОВ «Авто-ОВІ», ТОВ «Вікінг Авто»,                            
КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В.  

Допущення зривів рейсів через несправність транспортних засобів та 
зменшення пасажиропотоку у зв’язку зі  скороченням чисельності населення і 
зростанням вартості проїзду привели до скорочення обсягу 
пасажироперевезень. 

За 2018 рік перевезено 344,7 тис.пасажирів, що на 9% менше, ніж 
передбачено Програмою.  

У районі забезпечено перевезення пільгових категорій громадян. На 
вказані цілі від органів місцевого самоврядування надійшли кошти в сумі                
283,5 тис.грн., або 81% від передбачених Програмою. При цьому мережа 
транспортного сполучення між районним центром та сільськими населеними 
пунктами не скоротилася.  

Обсяги вантажоперевезень за 2018 рік склали 71,1 тис.т, або 86,4% до 
прогнозного показника. 

Кількість поштових відділень у районі зменшилася на 4 і сьогодні  їх 
працює  17, в тому числі 1 -  пересувне, яке обслуговує мешканців 30 населених 
пунктів нашого району. З грудня минулого року пересувне відділення 
забезпечує послугами сільських жителів з чисельністю населення до 500 осіб                
1 раз на тиждень.  

Вживалися заходи, спрямовані на покращення якості зв’язку на базі 
інформаційно-комунікаційних технологій. Центр телекомунікацій №321 
Харківської філії ПАТ «Укртелеком» торік продовжував роботи щодо 
прокладання волокнооптичних магістральних кабелів в м. Богодухові  для 
підключення споживачів до швидкісного інтернету та інтерактивного 
телебачення. 

 
Реформування житлово-комунального господарства, будівельна галузь 

Протягом минулого року вживалися заходи щодо забезпечення споживачів 
району якісною питною водою та скорочення витрат на її виробництво. 
Зокрема,  КП «Богодухіввода» встановлено: 

- 2 внутрішньо-будинкових лічильника обліку холодної води в 
багатоквартирних будинках,  що дозволило покращити контроль за витратами 
води;                               

- водонасосну станцію та замінено насос на північному водозаборі в                         
м. Богодухові (85,0 тис.грн.), що  дало економію електроенергії в кількості             
20 тис. кВт на рік. 

За кошти  районного бюджету виконано наступні роботи:  
- відремонтовано три артсвердловини в с. Полкова Микитівка                         

(300,0 тис.грн.); 
- замінено водогін протяжністю 400 м. по вул. Дачній в с. Куп’єваха                   

(100,0 тис.грн.); 
- проведено реконструкцію водогону по вул. Вишневій, вул. Фермерській 

та вул. Шевченка  в  с-щі Степне (131,0 тис.грн.) при співфінансуванні із 
сільського бюджету  (105,0 тис.грн.); 
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- виконана реконструкція водопровідної мережі по вул. Спортивній та             
вул. Мічуріна в с-щі Вікторівка (30,952 тис.грн.) при  співфінансуванні із 
сільського бюджету (30,0 тис.грн.).  

Для будівництва та ремонту водопровідної мережі за кошти районного 
бюджету придбано екскаватор ланцюговий на базі трактора МТЗ з 
бульдозерним відвалом вартістю 849,84 тис.грн., який передано на баланс                   
КП «Господар». 

 За рік, що минув покращилась інфраструктура та якість дорожнього 
покриття автодоріг, які проходять територією району. 

Зокрема, за рахунок субвенції з державного бюджету окремими ділянками 
виконано поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого 
значення, а саме: 

- Богодухів-Валки-Нова Водолага - 7822,045 тис.грн. (співфінансування із 
районного бюджету 250,0 тис.грн.);  

- Богодухів-Павлівка -Гути - 3421,295 тис. грн. 
З обласного бюджету освоєні кошти на поточний ремонт комунальних 

доріг у сумі 6062,9 тис. грн., а саме: 
- вул. Охтирська в м. Богодухів - 1401,0 тис. грн.;  
- вул. Горького в м. Богодухів - 1454,4 тис. грн.; 
- вул. Космічна в с. Крисине - 3207,5 тис.грн. 
Також, за рахунок субвенції з районного бюджету обласному  здійснено 

експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автодоріг загального 
користування місцевого значення, які проходять по території району на суму 
2,7 млн.грн. та поточний середній ремонт на суму 1,9 млн.грн.  

У 2018 році на експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) комунальних 
доріг району освоєні кошти місцевих рад у сумі 2175,935 тис. грн.  

Також за кошти районного бюджету та сільської ради  (1339,919 тис. грн.) 
проведено капітальний ремонт під’їзної дороги до Гавришанського 
дошкільного навчального закладу Сухининської сільської ради.  

Продовжувалися роботи щодо газифікації населених пунктів району. 
Введено в експлуатацію газопровід  для газифікації сіл: Дмитрівка, Матвіївка, 
Новософіївка.  За кошти обласного бюджету виконано капітальне будівництво 
об'єкту «Газопостачання  с.Івано-Шийчине, с.Братениця Богодухівського 
району (І черга)»  - 5386,9  тис. грн. та ІІ черга   -   9095,1 тис.грн.  

Завершено реконструкцію будівлі шкіро-венерологічного диспансера під 
житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово-окупованих територій по 
вул. Моргунова,23Б в місті Богодухові. Роботи проводилися у рамках проекту 
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури»  за кошти Уряду Німеччини. 

 
Розвиток внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

Станом на 01 січня 2019 року на споживчому ринку працювало                    
230 підприємств роздрібної торгівлі та 21  громадського харчування. Проти 
показників Програми торговельна мережа району скоротилася на 8 одиниць,  а 
мережа підприємств громадського харчування зросла на 1 одиницю. 
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Побутові послуги в районі надають 155 суб’єктів підприємницької 
діяльності, кількість яких протягом року зросла на 1 одиницю.  

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. 

Згідно проведеного моніторингу видно, що за останні роки змінюється  
спеціалізація  підприємств торгівлі, а саме: зростає кількість магазинів із 
реалізації товарів промислової групи. Це свідчить про покращення добробуту 
населення району.  

За статистичними даними, роздрібний товарооборот підприємств 
роздрібної торгівлі району, без урахування товарообороту фізичних осіб-
підприємців, за січень-вересень 2018 року склав 189,5 млн.грн., або 106,7% до 
відповідного періоду попереднього року. 

 
Цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг 

Цінова ситуація на споживчому ринку району в 2018 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 (+9%), сало (+18%), хлібобулочні вироби 
(+18%), молочна продукція (+13%), олія (+12%), яйця (+18%), борошно та 
макаронні вироби (+15%), птиця (+7%), овочева продукція (+18%). Поряд з цим 
зменшилися ціни на цукор (-11%), гречку (-17%), яблука (- 30%). 

Протягом 2018 року у районі прийнято 11 рішень щодо встановлення 
тарифів, або приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих 
витрат  на житлово-комунальні послуги, а саме:  
          -  3 рішення районної ради  (встановлення тарифів на теплову енергію,  
вивіз та захоронення твердих побутових відходів для КП «Господар»); 
         - 6 рішень щодо встановлення тарифів на послуги водопостачання (міська 
рада - для КП «Богодухіввода та КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат, 
Вікторівська, Хрущово-Микитівська - для ФО-П Роговий В.Г.,  Сінянська - для 
обслуговуючого кооперативу «Сінне газ», Гутянька - для КП «Джерельне»);             
 - 1 рішення міської ради на послуги з теплопостачання для ТОВ «Регіон 
Техсервіс»; 
          - 1 рішення міської ради на послуги з теплопостачання для ТОВ 
«Альтернативні системи опалення». 
 Зростала вартість проїзду на міжміських, приміських та міських 
автобусних маршрутах загального користування. 

Ціни на електроенергію  для населення не змінювалися, а на природний 
газ зросли на 23%. 
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Капітальні інвестиції 
За статистичними даними обсяги капітальних інвестицій, які освоєні 

підприємствами та організаціями району облікового кола за 9 місяців 2018 року 
становили 133,6 млн.грн., що майже на 27% більше  капіталовкладень за                      
9 місяців попереднього року. 

За попередніми даними, перевиконання завдань Програми за рік складе 
близько 20%.   

Джерелами фінансування капітальних інвестицій у минулому році були  
кошти підприємств і господарств району та бюджетні кошти усіх рівнів. 
Зокрема, за: 

- державні кошти виконано робіт на  4,3 млн.грн. та очікується  закупівля 
томографа орієнтованою вартістю 12,5 млн.грн.; 

- обласні кошти виконано робіт на суму 46,7 млн.грн. 
Переможці обласного конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє» 

залучили  кошти 1772,903 тис. грн., в тому числі:  
- з обласного бюджету - 883,469 тис. грн.,  
- з місцевого бюджету - 800,789 тис. грн.  
- власні кошти конкурсантів - 88,645 тис. грн. 
Надано пропозиції до Департаменту економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації щодо залучення коштів 
державного фонду регіонального розвитку в 2019 році в сумі 6257,123 тис.грн. 
на об’єкт «Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів в 
поліклінічному відділенні комунальної установи охорони  Богодухівська 
центральна районна лікарня за адресою:  Харківська область, Богодухівський 
район, м. Богододухів, вул. Чернієнка,13 (утеплення фасадів, заміна вікон та 
дверей, улаштування підмостки), які не надійшли у минулому році. 

 
Розвиток малого та середнього бізнесу 

У районі здійснювали діяльність 218 підприємств малого та середнього 
бізнесу, що на 14% більше, ніж передбачено Програмою. Із їх загальної 
кількості 108, або 49,5% становлять  фермерські господарства, у користуванні 
яких знаходиться 13,1 тис. га сільськогосподарських угідь. В середньому на 
одне господарство припадає більше 120 га сільгоспугідь. 

Протягом  року кількість малих підприємств зросла на 8 одиниць.  
Станом на 01 січня поточного року в галузях економіки району працювало 

1074 підприємця. Протягом року їх чисельність зросла на 60 осіб. Прогнозний 
показник Програми перевиконано на 7%. 

 
Реформування системи надання адміністративних послуг 

У районі працює Центр надання адміністративних послуг, де громадяни та 
суб’єкти господарювання мають можливість отримати 60 видів послуг, з яких 
25 - платні. За минулий рік ним надано 9225 послуг, а саме: 

- міграційної служби - 365; 
- органів місцевого самоврядування - 1748; 
- послуги Держгеокадастру - 7106; 



 7 

- дозвільного характеру - 2; 
        - послуги у сфері державної реєстрації - 4. 
 та 760 консультацій.       

Придбана необхідна комп’ютерна техніка для  забезпечення роботи 
сектору державної реєстрації, який протягом 2018 року здійснив 1071 державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 169 державних 
реєстрацій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Податково-бюджетна діяльність 
Станом на 01 січня 2019 року до зведеного бюджету Богодухівського 

району по доходах зараховано 550,2 млн. грн., або  123% до прогнозного 
показника Програми.  
          Виконання планових показників забезпечено по всіх податках. 

Всі 24 місцевих бюджети отримали понадпланові надходження. 
          Видатки місцевих бюджетів перевиконані на 19%. 

 
Управління майном комунальної власності 

Вживалися заходи щодо ефективного використання об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та підвищення рівня 
наповнення доходної частини районного бюджету від використання вказаних 
об’єктів. 

За 2018 рік надходження  орендної плати від використання  майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Богодухівського району 
склали 133,5 тис.грн., або 111% від завдання Програми.  

 
Демографічна політика 

У районі відбувається постійне зменшення населення. Станом на 01 грудня 
2018 року середня  чисельність постійного населення склала 38,4 тис. осіб, що 
на 0,2 тис. осіб менше від  прогнозних показників. Зменшення населення 
відбувається, в основному, за рахунок природного скорочення.  За січень-
листопад  минулого року рівень смертності у 2,1 рази перевищив рівень 
народжуваності. 

Торік у районі зареєстровано 65250 захворювань, у тому числі  вперше - 
25930 захворювань. Показник поширеності зменшився на 0,9% і  становить  
169111 на 100 тис. нас. проти 170645 - у 2017 році. Показник захворюваності 
серед всього населення зріс на 16,9% і становить 67204 проти 57447 на                       
100 тис. нас. 

 
Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Виконуються заходи Програми щодо соціально-правового захисту дітей. 
Всі 62 дитини-сироти та  дитини, позбавлених батьківського піклування 
влаштовані до сімейних форм виховання. У порівнянні з попереднім роком їх 
кількість зменшилася на 6 дітей, або 9%. 
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Торік довлаштовано до  дитячих будинків сімейного типу 4 дітей та 
виведено 2 у зв’язку з одруженням.  До прийомних сімей також влаштовано                 
4 дитини і  виведено 2.  

На даний час в районі створені і функціонують 2 дитячих будинки 
сімейного типу, в яких виховується 14 дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та 7 прийомних сімей, у яких виховується 15 дітей. 

Під особливим контролем  знаходяться 19 дітей із 12 сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, де не забезпечуються необхідні 
умови життя, навчання, виховання та розвитку дітей. 

 
Зайнятість населення та ринок праці 

Ринок праці району характеризується зменшенням рівня офіційно 
зареєстрованого безробіття: з 2,4% населення працездатного віку станом на                
01 січня 2018 року - до 2,23% населення працездатного віку станом на 01 січня  
2019 року. 

За сприянням центру  зайнятості  торік працевлаштовано 1339 осіб із числа 
безробітних, що на 11 осіб більше, ніж  передбачено Програмою. 

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру  
протягом 2018 року залучено 664  безробітних громадян, що на 4% більше, ніж 
за попередній рік.  

Професійним навчанням під замовлення роботодавців у звітному періоді 
було охоплено 395 безробітних. 

Рівень працевлаштування осіб з числа військовослужбовців (16), які були 
демобілізовані із зони АТО складає 100%. 

Фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності завдяки  
участі у пілотному проекті із залученням до роботи членів малозабезпечених 
сімей та внутрішньо переміщених осіб отримали 2 фізичні особи-підприємці, 
які створили 4 нових робочих місця, на 2 з яких працевлаштовані особи з числа 
членів малозабезпечених сімей. 

 
Грошові доходи населення та заробітна плата 

Аналізуючи динаміку рівня середньомісячної заробітної плати очікується, 
що її середній рівень за 2018 рік складе 5992 грн., що на 1,2% більше, ніж 
передбачено Програмою. 

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 січня 2019 в 
районі відсутня. 

Проведено моніторинг у 221 суб’єкта підприємницької діяльності з питань 
легалізації робочих місць. Порушень не виявлено. 

У рамках проведення колдоговірної кампанії 2018 року переукладено                
47 нових колективних договорів та до 84 колективних договорів внесені зміни 
та доповнення. Всі колективні договори були переглянуті щодо відповідності їх 
чинному законодавству. 

 
 
 



 9 

Соціальне забезпечення 
Забезпечено матеріальну підтримку найбільш незахищених верств 

населення. Кількість сімей, які користувалися різними видами державної 
соціальної допомоги у порівнянні з 2017 роком зросла на 6% і складає                     
3196 сімей, яким було призначено допомогу на суму 52,9 млн.грн.  

Торік із районного бюджету для надання адресної матеріальної допомоги 
461 громадянину району, які опинилися в складній життєвій ситуації, виділено 
кошти в сумі 1580 тис. грн., що на 580 тис.грн.  більше, ніж за попередній рік. 

Забезпечено соціальний захист  тимчасово переміщених осіб. Щомісячну 
адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг, отримує 86 сімей. Сума призначеної допомоги у 
2018 році склала 1489,9 тис.грн. 

Надавалася допомога сім’ям загиблих і демобілізованих учасників АТО. 
87 учасників АТО, за їх особистими зверненнями отримали  з районного 
бюджету одноразову матеріальну допомогу на суму 122,6 тис.грн. Було 
направлено на оздоровлення 2 учасника бойових дій з числа учасників АТО. 
За кошти обласного бюджету отримали 14-ти денний відпочинок в 
санаторіях місцевої кліматичної зони 3 учасники АТО та 8 сімей були 
забезпечені короткотерміновим відпочинком (путівка вихідного дня). 

Видано 3 направлення учасникам бойових дій для проходження 
психологічної реабілітації. 

Забезпечено стабільне функціонування закладів системи соціального 
захисту населення району. В районі функціонує 3 будинки-інтернати: 

- КУ Богодухівський психоневрологічний будинок-інтернат, в якому 
проживає 76 підопічних; 

- КУ Дитячий-будинок-інтернат для дітей з психічними вадами, в якому 
знаходиться на забезпеченні 134 дитини; 

- Богодухівський геріатричний пансіонат, де проживає 26 осіб. 
У територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) районної державної адміністрації протягом 2018 року 
обслуговано 2601 осіб, а саме:  

- відділенням соціальної допомоги вдома – 1009 чол.; 
- відділенням надання адресної натуральної допомоги – 714 чол.; 
- відділенням денного перебування – 888 чол. 
 

Охорона здоров'я 
Торік забезпечено реалізацію державної політики щодо першого етапу 

медичної реформи: створено комунальне некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Богодухівської районної ради»,  
проводиться реорганізація  КУОЗ Богодухівська ЦРЛ у комунальне 
некомерційне підприємство Богодухівська центральна районна лікарня 
Богодухівської районної ради.  

 Сімейними лікарями укладено 27977 декларацій з пацієнтами, при цьому     
8 лікарів набрали максимальну кількість - 1800; первинна галузь медицини 
забезпечена відповідно до табелю оснащення медичним, програмним та 
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комп’ютерним обладнанням, реалізовано в межах району державну програму 
«Доступні ліки», отоварено рецептів на загальну суму 615,9  тис. грн.. 

На покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я  
виділялися бюджетні кошти усіх рівнів.  

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 12,5 млн.грн. проводиться закупівля комп'ютерного томографу. 

Субвенція за рахунок обласного бюджету була використана  на заміну                           
202 вікон у поліклінічному відділенні (2000,0 тис.грн.) та 336 - в хірургічному 
корпусі центральної районної лікарні (2397,3 тис.грн.). 

За кошти районного бюджету (4746,4 тис.грн.) Богодухівською ЦРЛ у 
минулому році: 

- закуплено медичне обладнання для клініко-діагностичної лабораторії              
(658 тис. грн.);  

- оргтехніка для поліклінічного відділення (308,2 тис.грн.); 
- побутова техніка для поліклінічного відділення (32,8 тис.грн.),  денного 

стаціонару (7,3 тис.грн.), стаціонару (27,9 тис.грн.); 
-  медичне обладнання для поліклінічного відділення (731 тис.грн.), 

денного стаціонару (129,4 тис.грн.), стаціонару (545,5 тис.грн.); 
- інкубатор для новонароджених (598,7 тис.грн.) 
- виконано  ремонт цокольного приміщення  (199,0 тис. грн.); 
- ремонт туалетних кімнат поліклінічного відділення (180,0 тис. грн.);  
 проведено капітальний ремонт холу 1 поверху (506,0 тис. грн.) та його 

оснащення  (75 тис. грн.); 
- виконано капітальний ремонт денного стаціонару поліклінічного 

відділення - 566,8 тис. грн. та його оснащення (130,8 тис.грн.). 
Вживалися заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів 

первинної ланки медичної допомоги. У минулому році розпочато будівництво 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Гути. На вказаний 
об’єкт були залучені кошти усіх рівнів  бюджетів (4190,0 тис.грн. - державний 
бюджет,  680,0 тис.грн. - обласний бюджет, 300,0 - районний бюджет). 

Для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівської 
районної ради» за кошти районного бюджету:  

-  придбано: автомобіль  (559,5 тис.грн.), оргтехніку (415,3 тис.грн.); 
-  проведено ремонтні роботи в кабінетах та реєстратурі (140,1 тис.грн.); 
- виконано ремонт приміщення гаражу (32,9 тис.грн.); 
- проведено заміну 12 віконних блоків у АЗПСМ с.Павлівка (41 тис.грн.),     

6 вікон та 1 дверей в АЗПСМ с.Івано-Шийчине (40 тис.грн.), 10 вікон в АЗПСМ 
с.Полкова Микитівка (50 тис.грн.),   5  вікон у ФАП с.Вінницькі Івани                        
(25 тис.грн.); 

- ремонт АЗПСМ в с.Крисине (29 тис.грн.) та в смт Шарівка (15 тис.грн.); 
- придбано твердопаливний котел в ФП с.Вікторівка (17 тис.грн.), 

холодильник для ФП с.Петропавлівка (10 тис.грн.) та с.Куп’єваха (7 тис.грн.); 
- ремонт ФП в с.Сухини (50 тис.грн.). 
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У 2018 році за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я району 
звернулося 174 внутрішньо переміщених осіб, яким надана медична допомога: 

- амбулаторно -  87 особам; 
- у цілодобовому стаціонарі центральної районної лікарні - 28 особам; 
- у денному стаціонарі - 27 особам; 
- у стаціонарі вдома - 32 особам. 
Станом на 01 січня 2019 року  до реєстру учасників АТО включено                     

308 осіб, які 100% були охоплені профілактичними медичними оглядами.  
 

Освіта 
Торік мережа закладів загальної середньої освіти скоротилася на                             

1 одиницю за рахунок ліквідації Максимівської ЗОШ І-ІІ ступенів і  на сьогодні 
в районі функціонує   18  закладів   загальної  середньої  освіти,  в яких 
навчається 3233 учні. 
          У  ході виконання положень Концепції  «Нової української школи» для 
учнів: 

 початкових  класів за кошти: 
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти було закуплено                      
55 комплектів дидактичних матеріалів (468,932 тис. грн.), 346 комплектів 
сучасних шкільних меблів  (514,624 тис. грн.) та мультимедійне  обладнання  
(234,466 тис. грн.); 

- районного бюджету було придбано 380 комплектів шкільних меблів (стіл 
+ стілець) на суму  454,860 тис. грн.; 

- залишку освітньої субвенції з державного бюджету придбано 
багатофункціональні пристрої, ламінатори та ноутбуки на суму 313,0 тис. грн. 

старших класів за кошти: 
- державного бюджету придбано  навчальний кабінет хімії для 

Богодухівської гімназії №1  та кабінет фізики для Богодухівського ліцею №3  
на загальну суму 586,599 тис. грн.; 

- обласного бюджету закуплено  навчальний кабінет біології для 
Гутянської ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ та навчальний кабінет хімії для 
Богодухівського ліцею №3 на загальну суму 624,900 тис. грн.  
        За кошти державного бюджету закуплено 12 телевізорів на суму       
209,388 тис. грн., які передані до 9  закладів середньої освіти району.  

У кожному закладі освіти району розпочалася реалізація основних 
положень Концепції «Нової української школи». Відбулося суттєве збільшення 
фінансування системи освіти.  

На продовженні будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в 
с.Губарівка торік освоєні кошти в сумі  9984,3 тис.грн., з яких: 

- 2981,1 - перехідний залишок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій; 

- 4400,9 тис.грн. - субвенція з обласного бюджету; 
- 800,0 тис.грн. - кошти районного бюджету; 
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- 1802,3 тис.грн. - кошти Губарівського сільського бюджету. 
На проведення капітального ремонту  Шарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

освоєна субвенція з обласного бюджету в сумі 1630,7 тис.грн. та кошти 
районного бюджету в сумі  48,6 тис.грн. 

Із районного бюджету галузь отримала 1493,8 тис. грн. для виконання 
поточних ремонтів  та 3542,8  тис.грн. - капітальних. За рахунок цих коштів 
проведено:   

- капітальний ремонт системи вентиляції у будівлі початкової ланки                          
Богодухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (264,0 тис. грн.);   

- капітальний ремонт м’якої покрівлі Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(220,1 тис. грн.); 

- гідрохімічне очищення системи опалення Крисинського НВК                         
(150,2 тис. грн.); 

- технічне переоснащення шляхом заміни твердопаливного котла для 
опалення Полковомикитівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів (78,6 тис. грн.); 

- капітальний ремонт покрівлі будівлі шкільної ланки Крисинського НВК 
(1819,0 тис. грн.); 

- завершення капітального ремонту м’якої покрівлі Богодухівського ліцею 
№3 (1010,9 тис. грн.). 

Також за кошти районного бюджету: 
- продовжувалося оновлення обладнання шкільних харчоблоків. Зокрема, 

придбано 2 електричні плити для Губарівського та Крисинського  НВК                       
(33,0 тис. грн.), водонагрівач (3,5 тис. грн.) та меблі (90,0 тис. грн.) для їдальні 
Богодухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;  

- вживалися заходи щодо  підтримання необхідного температурного 
режиму у приміщеннях закладів середньої освіти.  Встановлено   насоси 
циркуляційні у Шарівській ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ   (34,934 тис. грн.) та                         
2 газових котла «Колвітерм» у Богодухівській гімназії №1  (98,137 тис. грн.); 
         - проведено  обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій 
горищних приміщень у 7 закладах освіти району на загальну суму 166 тис.грн.; 

 - встановлені додаткові камери відеоспостереження у 3 закладах загальної 
середньої освіти міста (181,44 тис. грн.).    

Район одним з перших в області на базі Богодухівського ліцею №3 створив 
та облаштував Інклюзивно - ресурсний центр для  навчання дітей з особливими 
освітніми потребами. Із районного бюджету на вказані цілі було спрямовано 
1525 тис.грн.  Для таких дітей також за кошти району (803 тис.грн.) створено 
ресурсну кімнату та медіатеку у Богодухівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, та 
медіатеку у   Гутянській ЗОШ І-ІІІ ступенів (392,9 тис.грн.).    

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 
рівні попереднього року. 
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У 2018 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 

Продовжувалася робота щодо оновлення та покращення матеріально-
технічної бази закладів культури району. Зокрема, за кошти місцевих бюджетів 
району та позабюджетні кошти придбано сценічні костюми, взуття, 
обладнання, музичні інструменти, комп’ютерна техніка,  тощо  на суму                  
1789,8  тис. грн.. 

У 23 закладах культури  району було проведено  поточні ремонти на суму 
1604,8 тис. грн., у тому числі:  937,5 тис. грн. було використано на поточний 
ремонт внутрішніх приміщень районного будинку культури та 170,3 тис. грн. - 
районної дитячої бібліотеки. 

Галузь отримала суттєву підтримку з  обласного бюджету. Кошти в сумі                       
7979,4 тис.грн. були спрямовані на: 

- капітальний  ремонт утеплення фасаду будівлі  районного будинку 
культури  - 3000,0 тис. грн. 

- реконструкцію даху Горьківського сільського клубу - 1283,4 тис.грн.; 
- капітальний ремонт будівлі Максимівського клубу - 3696,0 тис.грн.  
Крім того, на капітальний  ремонт утеплення фасаду будівлі  районного 

будинку культури з районного бюджету було виділено та освоєно кошти в сумі 
870,7 тис. грн. 

 
Підтримка дітей та молоді 

Серед першочергових завдань молодіжної політики в районі пріоритетним  
питанням є пропаганда та формування здорового способу життя, профілактика 
негативних явищ в молодіжному середовищі: наркоманії, ВІЛ/СНІДу, 
захворювань, що передаються статевим шляхом. У районі щорічно проводяться 
акції  «ХХІ сторіччя без наркотиків та СНІДУ», «Творча молодь за здоровий 
спосіб життя», «Мистецтво проти наркотиків» - це виступи агітбригад, конкурс 
плакатів та листівок «Спасибі -НІ», проведення спеціалістами у  навчальних 
закладах району  анкетування, тренінгів з метою виявлення знань молоді щодо 
актуальних питань ВІЛ-інфекції СНІДу та виховання толерантного ставлення 
до людей, які мають ВІЛ-позитивний статус. Охоплено даною роботою понад             
3 тисячі молоді віком від 14 до 35 років. Згідно з результатами анкетування 
молодь району добре поінформована щодо шляхів розповсюдження                      
ВІЛ-інфекції СНІДу,  знає шляхи запобігання ураженню, що свідчить про 
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системну роботу з даного напрямку, тому основний акцент ставився на 
формування толерантного ставлення і закріплення моделі безпечної поведінки.  

Продовжувалася робота щодо підвищення соціальної активності молоді, 
національно-патріотичного виховання, творчого розвитку особистості, 
створення умов для її інтелектуального самовдосконалення. Молодь району 
бере активну участь у впорядкуванні військових поховань на території 
сільських та селищних рад. 

У клубних закладах району проводяться урочистості та концерти, 
присвячені державним та професійним святам, зустрічі  з учасниками  Великої 
Вітчизняної війни, воїнами-афганцями, учасниками АТО.  

На території міста працює Комунальний заклад Богодухівської районної 
ради «Районний краєзнавчий музей». Одним з пріоритетних напрямків  його 
діяльності була робота з  патріотичного  виховання молоді, важливим 
елементом якої є знання історії як нашої спільної Вітчизни, так і своєї малої 
батьківщини.  

Із районного бюджету на виконання заходів державної цільової соціальної 
програми «Молодь України» у Богодухівському районі Харківської області на 
2016-2020 роки торік були виділені та освоєні кошти в сумі 548,5 тис.грн., що 
вдвічі більше, ніж за попередній рік. 

Оздоровленням та відпочинком торік було охоплено 4059   дітей 
шкільного віку віком від 7 до 17 років (100%), з них: 

- 1501 учень перебували у таборах відпочинку з денним перебуванням при 
загальноосвітніх навчальних закладах  району; 

-  96 дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей 
диспансерної групи, дітей, батьки яких брали участь в бойових діях, 
відмінників навчання, творчо-обдарованих дітей - у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку.  

На вказані цілі використано 873,9 тис.грн. коштів місцевих бюджетів 
району, що в 1,7 разів більше, ніж за 2017 рік.    

Стипендію «Майбутнє Богодухівщини» для обдарованої молоді у 
номінаціях: освіта, культура та спорт  за кошти районного бюджету  в сумі 
124,8 тис.грн. отримували 26 стипендіатів. Сума виплат на вказані цілі торік 
зросла на 13%. 

 
Фізична культура і спорт 

Спортивні змагання в районі відбувалися згідно календарного плану. 
Традицією стало проведення велопробігів, змагань з тенісу, міні-футболу, 
волейболу та баскетболу.   

Велика увага приділялася покращенню матеріально-технічної бази 
закладів фізичної культури. Зокрема, виконано: 

-  поточний ремонт службових приміщень дитячо-юнацької спортивної 
школи (140,2 тис. грн.); 

-   капітальний ремонт адміністративної будівлі та спортивної споруди 
«Колос» (1649,0 тис. грн.); 
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-   проведено підготовчі роботи для розробки проектно-кошторисної 
документації на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу у                              
м. Богодухові (450,9 тис. грн.). 

Було придбано обладнання для відділення боксу, легкої атлетики, 
волейболу, футболу та тренажерне обладнання на суму 402,3 тис. грн.  
 

Охорона праці 
Протягом 2018 року в районі здійснювалися системні заходи щодо 

профілактики травматизму на виробництві. Разом з цим, зафіксовано 1 випадок 
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 67 осіб. 

Станом на 01 січня 2019 року 302 робочих місць із шкідливими та 
важкими умовами праці, які підлягають атестації.  

 
 



Виконання 
основних прогнозних показників за 2018 рік 

 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

1. Валова продукція сільського господарства (в порівняльних цінах 2010 р.) 
Всі категорії господарств млн. грн 692,61 773,48 112 

в т. ч. сільськогосподарські 
підприємства млн грн 330,68 380,57 115 

господарства населення млн грн 361,93 392,91 109 

2. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 
Всі категорії господарств 
Зерно тис. тонн 144,89 149,29 103 
Цукрові буряки тис. тонн 13,87 15,14 109 
Соняшник тис. тонн 37,01 42,23 114 
Соя тис. тонн 12,21 11,91 98 
Картопля тис. тонн 76,2 76,4 100 
Овочі тис. тонн 75,1 75,47 100 
Плоди і ягоди тис. тонн 1,98 2,73 139 
М'ясо (жива вага) тис. тонн 2,60 2,5 96 
Молоко тис. тонн 14,11 13,78 98 
Яйця млн. шт. 5,8 5,9 102 

у т. ч. сільськогосподарські підприємства 
Зерно тис. тонн 113,89 118,09 104 
Цукрові буряки тис. тонн 13,87 15,14 109 
Соняшник тис. тонн 33,51 38,33 114 
Соя тис. тонн 12,21 11,91 98 
Картопля тис. тонн - - - 
Овочі тис. тонн 0,04 0,07 175 
Плоди і ягоди тис. тонн 0,48 0,53 110 
М'ясо (жива вага) тис. тонн 0,45 0,42 93 
Молоко тис. тонн 4,00 3,79 95 
Яйця млн. шт. - 118,09 104 
господарства населення 
Зерно тис. тонн 31,0 31,2 101 
Цукрові буряки тис. тонн - - - 
Соняшник тис. тонн 3,5 3,9 111 
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Соя тис. тонн - - - 
Картопля тис. тонн 76,2 76,4 100 
Овочі тис. тонн 75,1 75,4 100 
Плоди і ягоди тис. тонн 1,5 2,2 147 
М'ясо (жива вага) тис. тонн 2,15 2,08 97 
Молоко тис. тонн 10,11 9,99 99 
Яйця млн. шт. 5,8 5,9 102 

 
 

3. Промисловість 
 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

3.1 Обсяг реалізованої 
промислової продукції 
промисловості  
(у відпускних цінах 
підприємств) 

млн грн. 1200 1412,6 х 

3.2 Обсяг реалізованої 
промислової продукції на 
одну особу 
 

грн. 31332 36882 117 

 
4. Автомобільний транспорт 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

4.1 Перевезення пасажирів  
(з урахуванням обсягів 
підприємців - фізичних 
осіб) 

тис. пас. 379,0 344,7 91 

4.2 Обсяг перевезень вантажів  
(з урахуванням обсягів 
підприємців - фізичних 
осіб) 

тис. т 83,0 71,1 86 
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5. Зв'язок 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

5.1 Харківська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»      

5.1.1 Кількість поштових 
відділень  од. 21 17 81 

5.2 Нова пошта, відділення од. 2 2 100 
 

6. Природно-заповідний фонд 
 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

6.1 Площа природно-
заповідного фонду 
Богодухівського району, 
яка обліковується в ДП 
«Гутянське лісове 
господарство» 

га 280,2 280,2 100 

 
7. Внутрішня торгівля 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

7.1 Кількість підприємств 
торгівлі од. 238 230 97 

7.2 Кількість підприємств 
громадського харчування 
 

од. 20 21 105 

 
8. Інвестиційна та будівельна діяльність 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
очікуване,  

%  до 
прогнозу 

8.1 Обсяг капітальних млн грн. 140,0 170 120 



4 
 

інвестицій по району за 
рахунок усіх джерел 
фінансування  
(у цінах відповідних 
років) 
 

(очікуване) 

8.2 Введення в 
експлуатацію житла 
загальною площею 

 кв. м 400 952,7 238 

 
9. Розвиток малого та середнього бізнесу 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

 9.1 Кількість підприємств 
малого та середнього 
бізнесу 

один. 192 218 114 

 9.2 Кількість підприємців-
фізичних осіб чол. 1000 1074 107 

 
10. Фінанси 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

10.1 Доходи місцевих 
бюджетів  млн грн. 447,4 550,2 123 

  10.2 Видатки місцевих 
бюджетів, всього млн грн. 398,5 476,0 119 

 
11. Управління майном комунальної власності 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

 11.1 Кількість відчужених 
об’єктів спільної 
власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
області 

один. 2 - - 

 11.2 Надходження коштів від 
відчужених об’єктів тис. грн х - - 



5 
 

спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст області 

 11.3 Надходження орендної 
плати за використання 
майна спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст області 

тис. грн. 120,0 133,5 111 

 
12. Соціальна сфера 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

 12.1 Середня чисельність 
постійного населення 
станом на 01 грудня 

тис.осіб 38,6 38,4 99 

 12.2 Чисельність 
працевлаштованих 
безробітних громадян 

осіб 1328 1339 101 

12.3 Рівень офіційного 
безробіття,% % 2,4 2,23 93 

12.4 Середньомісячна 
зарплата штатних 
працівників, зайнятих у 
всіх видах економічної 
діяльності (без малих 
підприємств) 

грн. 5815 5952 102 

 
13. Соціальний захист 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

 13.1 Кількість будинків-
інтернатів, 
у них підопічних 

один. 
чол. 

3 
250 

3 
236 94 

 13.2 Кількість територіальних 
центрів соціального  
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
у них обслуговується 

один. 
чол. 

 
 
 
1 

2337 

 
 
 
1 

2388 

 
 
 

102 

 
* Прогнозні розрахунки показників розроблено управлінням соціального захисту населення 
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районної державної адміністрації виходячи із потреб відповідного контингенту населення 
району (громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів та інших), які 
потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування, з урахуванням 
можливостей наявної мережі установ системи соціального захисту населення району та 
бюджетних ресурсів галузі 
 

14. Охорона здоров'я 
 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

 14.1 Забезпеченість лікарями 
загальної практики - 
сімейної медицини 

лікарів 
на 10 тис. 

насел. 
4,7 3,4 72 

 14.2 Забезпеченість 
медичними сестрами 
загальної практики - 
сімейної медицини 

чол. 
на  

10 тис. 
насел. 

9,9 10,9 110 

 14.3 Кількість лікарняних 
ліжок, 
     в т.ч.:  

цілодобового 
перебування 

       денного перебування 

один. 

257 
 

150 
107 

257 
 

150 
107 

 
100 

 
100 
100 

 
 14.4 Забезпеченість 

цілодобовими 
лікарняними ліжками 

ліжок  
на 10 тис. 
населення 

38,3 38,9 102 

 14.5 Забезпеченість денними 
лікарняними ліжками 

ліжок  
на 10 тис. 
населення 

27,3 27,7 102 

 
15. Фізична культура і спорт 

 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

15.1 Мережа закладів 
фізкультури та спорту, 
всього,  у т.ч.: 

один. 128 130 102 

 15.2 - ДЮСШ один. 1 1 100 
* прогнозні показники розраховано сектором у справах молоді та спорту районної 
державної адміністрації виходячи із потреби населення в закладах фізкультури та спорту і 
фінансових можливостей галузі 
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16. Освіта 
 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

 16.1 - загальноосвітні 
навчальні заклади 
(мережа/чисельність у 
них учнів) 

один. 19 18 95% 

тис. осіб. 3218 3233 100,5% 

 16.2 - дошкільні навчальні 
заклади (мережа/ 
чисельність у них дітей) 

один. 16 15 94% 
тис. осіб. 1020 1025 100,4% 

 16.3 - професійно-технічні 
навчальні заклади 
(мережа/ чисельність у 
них учнів) 

один. 1 1 100 

тис. осіб 250 200 80 

 16.4 Вищі навчальні заклади 
(мережа/чисельність у 
них студентів) 

один. 1 1 100 
тис. осіб 255 219 86 

 16.5 Кількість комп’ютерів у 
загальноосвітніх школах один. 430 450 104,65% 

 16.6 Кількість 
загальноосвітніх 
навчальних закладів - 
користувачів INTERNET 

один. 19 18 94,74% 

 16.7 Кількість освітянських 
автобусів, що здійснюють 
перевезення учнів та 
вчителів 

один. 19 18 94,74% 

* прогнозні показники розраховано відділом освіти районної державної адміністрації на 
основі потреби населення в освітніх послугах, тенденцій розвитку демографічної ситуації в 
районі та фінансових можливостей галузі; 

 
17. Культура і туризм 

 

Показники Одиниці 
виміру 

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік, 
факт 

2018 рік, 
виконання,  
% (факт до 
прогнозу) 

 17.1. Кількість: 
- клубів один. 29 29 100 

 17.2. - музеїв один. 1 1 100 
 17.3. - бібліотек один. 30 30 100 

17.4. 
- шкіл естетичного 
виховання, 
в них дітей 

один. 
 

чол. 

1 
 

355 

1 
 

355 

100 
 

100 
 



Виконання 
заходів Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2018 році 

№ 
п/п Заходи з реалізації завдання Стан виконання заходів Примітки 

  
1 2 3 4 
1 Забезпечення максимального 

використання фінансової підтримки із 
державного та обласного бюджетів для 
техніко-технологічного переоснащення 
підприємств агропромислового 
комплексу 
 

Аграріями району отримана часткова 
компенсація вартості придбаної 
сільськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва через                                
АТ «Ощадбанк» та ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»  
 
 

Державний бюджет  

2 Забезпечення участі 
сільськогосподарських підприємств 
району в міжнародних, національних 
та всеукраїнських агропромислових 
виставках та ярмарках 

Учасники ярмаркових заходів: 
- СТОВ «Вперед»;  
- КСП «Балабанівське»; 
- СТОВ «Колос-АС»; 
- СФГ «Юг»; 
- ДП «Богодухівський сільськогосподар-

ський учбово-курсовий комбінат» 
 

 

3 Сприяння участі промислових 
підприємств у виставково-ярмаркових 
заходах регіонального та державного 
рівнів 

ТОВ «МК «М’ясний» - учасник Сорочинського 
ярмарку та Великого Слобожанського ярмарку 
- 2018; 
ДП «Гутянське лісове господарство» - учасник 
Великого Слобожанського ярмарку -2018 
 

 

4 Заміна віконних та дверних блоків в 
бюджетних установах району 

Замінено  202 вікон у поліклінічному 
відділенні  та 336 - в хірургічному корпусі 
КУОЗ Богодухівська центральна районна 
лікарня.  
Проведено заміну 12 віконних блоків у АЗПСМ 
с.Павлівка,     6 вікон та 1 дверей в АЗПСМ 
с.Івано-Шийчине, 10 вікон в АЗПСМ с.Полкова 

4397,3 – обласний 
бюджет 
 
 
156,0 – районний 
бюджет 
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1 2 3 4 
Микитівка,   5  вікон у ФАП с.Вінницькі Івани     
Замінено 9 вікон та 3 дверей у будівлі 
Петропавлівської сільської ради 
Проведено заміну 41  віконних блоків                     
в Івано-Шийчинському НВК   

 
 
35,2- сільський бюджет 
288,0 – районний 
бюджет 

5 Утеплення фасадів установ 
комунальної власності 

Розпочато утеплення фасаду районного будинку 
культури 

3000,0 – обласний 
бюджет; 
870,7 тис.грн. – 
районний бюджет 

6 Реконструкція, ремонт і утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах району 

Виконано поточний ремонт комунальних 
доріг, а саме: 

- вул. Охтирська в м. Богодухів; 
- вул. Горького в м. Богодухів;  
- вул. Космічна в с. Крисине 
Експлуатаційне утримання (ямковий 

ремонт) комунальних доріг району  
  Зроблено капітальний ремонт під’їзної 

дороги до Гавришанського ДНЗ Сухининської 
сільської ради.  

 

6062,9 - субвенція з 
державного бюджету 
 
 
 
2175,935- кошти 
місцевих рад 
 
1339,919 - кошти 
районного бюджету та 
сільської ради 

7 Ремонт 4 глибинних артезіанських 
свердловин та водопровідної мережі в 
с.Полкова Микитівка 
 

Виконано ремонт 3 артсвердловин в                          
с. Полкова Микитівка 

300,0 тис. грн. – 
районний бюджет 

8 Будівництво водопроводу  в с.Семенів 
Яр Богодухівський р-н 

Об’єкт внесено в Програму економічного і 
соціального розвитку Харківської області на 
2018 рік 

Кошти не виділялись 
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1 2 3 4 
9  «Будівництво каналізаційних очисних 

споруд в с.Семенів Яр» 
 

Об’єкт внесено в Програму економічного і 
соціального розвитку Харківської області на 
2018 рік  

Кошти не виділялись 

10 Проведення заходів щорічної 
всеукраїнської акції з благоустрою  
«За чисте довкілля» 

Заходи виконано 0,300  тис. грн.- кошти 
місцевих бюджетів 

району 
0,755 тис.грн. – 

позабюджетні кошти 
11 Поповнення місцевого  матеріального 

резерву  – придбання речового майна 
для  зменшення ризику  виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру і досягнення 
гарантованого рівня захисту населення 
і територій від їх наслідків 
 

Придбано військовий намет з буржуйкою та 
паливно-мастильні матеріали 

119,1 тис.грн. – 
районний бюджет 

12 Завершення робіт щодо реконструкції 
будівлі шкіро-венерологічного 
диспансеру під житло для переміщених 
осіб із тимчасово окупованих територій 
 

У 2018 році об’єкт завершено і соціальне 
житло отримали   30 громадян. 
 

5529,572 - кошти уряду 
Німеччини 

13 Проведення роботи по актуалізації та 
уточненню бази даних щодо розвитку 
мережі об’єктів торгівлі,  підприємств 
ресторанного господарства та 
побутового обслуговування населення 
 

Актуалізації та уточнення бази даних щодо 
розвитку мережі об’єктів торгівлі,  підприємств 
ресторанного господарства та побутового 
обслуговування населення виконана станом на 
01січня та 01 липня 2018 року 

 

14 Участь підприємств району у 
Великому Слобожанському ярмарку 

У Великому Слобожанському ярмарку - 2018  
брали участь: 

- ТОВ «МК «М’ясний»; 
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1 2 3 4 
- ДП «Гутянське лісове господарство»; 
- СТОВ «Вперед» 

 
15 Оновлення бази даних незадіяних 

приміщень, виробничих площ, об’єктів 
незавершеного будівництва, земельних 
ділянок   
 

Не використовуються будівлі колишніх 
закладів освіти. 

 

16 Забезпечення  ефективного 
функціонування Центру надання 
адміністративних послуг 

За 2018 рік Центром надання адміністративних 
послуг надано 9225 послуг. Оновлено 
матеріально-технічну базу Центру, а саме: 
придбано оргтехніку   
 

40 тис. грн. - кощти 
районного бюджету 

17 Покращення матеріально-технічного 
оснащення Богодухівського районного 
сектору міграційної служби України в 
Харківській області 

Кошти не виділялися  

18 
 

Проведення моніторингу стану 
виконання встановлених завдань щодо 
мобілізації доходів до місцевих 
бюджетів. 
Аналіз тенденцій щодо наповнення 
дохідної частини місцевих бюджетів та 
пошук додаткових джерел надходжень 

Забезпечено щомісячний моніторинг виконання 
завдань щодо мобілізації доходів до місцевих 
бюджетів та аналіз тенденцій щодо наповнення 
дохідної частини місцевих бюджетів.  

Доходна частина бюджету (без 
врахування  міжбюджетних трансфертів) 
виконана на 117,2% до затвердженого плану з 
урахуванням змін. При плані доходів                   
153,4 млн. грн., фактично  надійшло                      
179,7 млн. грн.  

Всі 24 місцевих бюджети отримали 
понадпланові надходження. 
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19 Забезпечення збалансованості 

відповідних місцевих бюджетів, 
раціональне  використання бюджетних 
коштів, недопущення заборгованості із 
соціальних виплат 
 

Захід виконано, заборгованість із соціальних 
виплат відсутня 

 

20 Забезпечення публічності та прозорості 
процесів відчуження та оренди майна 
шляхом розміщення у засобах масової 
інформації відомостей про оголошення 
конкурсів, умов продажу, оренди 
об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області 
 

Відчуження об’єктів  у 2018 році не було  

21 Фінансова допомога                              
КП «Господар»  

Розроблені документи про оцінку впливу на 
навколишнє середовище та подальше 
проходження екологічної експертизи для 
роботи комплексу по управлінню 
комунальними відходами в м. Богодухів 
 
Отримано ліцензію на надання послуг з 
перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом 
 
Виконано ремонт теплової мережі 
 
Розроблено паспорт  місць видалення відходів 
 
Придбано  матеріали для забезпечення 

150,0 тис.грн. - кошти 
районного бюджету 
 
 
 
 
5,0 тис.грн. – кошти 
районного бюджету 
 
 
17,0 тис.грн. – кошти 
районного бюджету 
65,0 тис.грн. – кошти 
районного бюджету 
90,0 тис.грн. – кошти 
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безперебійного водопостачання населення смт 
Шарівка 
Придбано дизельне пальне для автобусу 

районного бюджету 
60,0 тис.грн. – кошти 
районного бюджету 
 

Внески до статутного фонду КП 
«Господар» 
 

Придбано: 
- екскаватор траншейний універсальний на базі 
трактора МТЗ-82 з бульдозерним відвалом; 
- б/в вантажний автомобіль – самоскид 
 
 
Розробка проектно-кошторисна документації з 
реконструкції мережі зовнішнього 
електропостачання Комплексу по управлінню 
комунальними відходами в        м. Богодухові 

 
866,0 тис. грн. –кошти 
районного бюджету; 
370,0 тис.грн. - кошти 
районного бюджету 
 
273,5 тис.грн. - кошти 
районного бюджету 
 
 

22 Покращення матеріально-технічної 
бази КПОЗ «Міжлікарняна аптека 
№339» 
 

Придбано 3 комп’ютери та 1 БФП  39,992 тис.грн. - кошти 
районного бюджету 

 

23 Капітальний ремонт даху 
адміністративної будівлі, що 
розташована за адресою: площа Свято-
Духівська,2, м.Богодухів Харківської 
області 
 

Кошти не виділялися  

24 Заміна існуючих заповнень віконних 
блоків адміністративної будівлі, що 
розташована за адресою: площа Свято-
Духівська,2, м.Богодухів Харківської 
області 
 

Кошти не виділялися  
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25 Забезпечення двічі на рік обстеження 

умов проживання та виховання дітей, 
які виховуються в сім’ях, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах 
 
 
 

Станом на 01 січня 2019 року на обліку служби 
перебуває 19 дітей із 12 сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, протягом 
2018 року здійснено 29 обстежень умов 
проживання та виховання дітей даної категорії.  

 

26 Продовження проведення комплексних 
профілактичних заходів «Діти вулиці» 

Проведено такі профілактичні рейди: «Діти 
вулиці», 2 рейди по виявленню дітей, які 
бродяжать та жебракують, 2 рейди щодо 
виявлення дітей, які виживають алкогольні 
напої, 2 рейди щодо перевірки умов 
проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які влаштовані до 
сімейних форм виховання  
 

 

27 Передання сімей, що перебувають у 
складних життєвих обставинах, у яких 
виховуються діти, під соціальний 
супровід центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Після постановки дитини на профілактичний 
облік служби як такої, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах, службою у 
справах дітей відразу надається інформація до  
районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді для здійснення соціального 
супроводу  
 

 

28 Забезпечення проведення активної 
політики зайнятості населення та 
надання соціальних послуг особам, які 
звернуться до служби зайнятості за 
сприянням у працевлаштуванні, 

Ринок праці району характеризується 
зменшенням рівня офіційно зареєстрованого 
безробіття: з 2,40 % населення працездатного 
віку у 2017 році – до 2,23 % населення 
працездатного віку у 2018 році. 
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шляхом участі в оплачуваних 
громадських роботах офіційно 
незайнятих громадян, професійного 
навчання, удосконалення методів 
профорієнтаційної роботи з молоддю 
та з внутрішньо переміщеними 
особами  

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 2018 рік 
охоплено 2398 осіб, або 109 % від числа 
зареєстрованих у службі зайнятості. 
Чисельність працевлаштованих безробітних 
громадян склала 1339 осіб; професійним 
навчанням охоплено 395 безробітних; до 
громадських та інших робіт тимчасового 
характеру з початку року залучено 664 особи. 
 

29 Активізація роботи щодо 
стимулювання роботодавців до 
створення нових та збереження 
існуючих робочих місць, розвитку 
підприємницької ініціативи та 
самозайнятості серед безробітних 

Протягом 2018 року кількість новостворених 
робочих місць склала 479 (виконання на 103%), 
з них: 143 робочих місць створено для 
фізичних осіб-підприємців та 140 для 
найманих працівників у фізичних осіб-
підприємців, 16 робочих місць - для 
юридичних осіб та 180 робочих місць для 
найманих працівників у юридичних осіб . 
На нові робочі місця з компенсацією 
роботодавцю єдиного соціального внеску 
протягом 2018 року працевлаштовано                      
50 безробітних. 
Навантаження на одне вільне робоче місце 
станом на 01 січня 2019 року - 21 особа, на 
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відповідну дату минулого року - 23. 
 

30 В межах повноважень забезпечення 
контролю за додержанням 
законодавства про працю в частині 
мінімальних державних гарантій, 
вжиття відповідних заходів впливу 
щодо упередження та припинення 
порушень трудового законодавства 

Протягом року вжиті заходи щодо введення 
мінімальної заробітної плати у розмірі                  
3723 грн.: 
- 238 підприємств, установ, організацій та 
підприємців охоплено моніторингом введення 
мінімальної заробітної плати. В ході 
обстеження порушень трудового законодавства 
не встановлено; 
- 34 роботодавця заслухано з питань виплати 
заробітної плати у розмірі менше мінімальної 
на засіданнях робочої комісії з питань 
подолання тіньової зайнятості та легалізації 
робочих місць. Основними причинами 
низького рівня заробітної плати в районі є 
застосування скороченого робочого дня та 
невідпрацьований повний місць. Робітників, 
які отримують заробітну плату нижче 
гарантованого державою мінімуму не 
встановлено. 
Постійно проводиться інформаційно-
роз`яснювальна робота щодо скорочення 
частки працівників, що відпрацювали місячну 
норму часу та оплата праці яких здійснюється в 
межах мінімальної заробітної плати. Так, 
протягом 2018 року проведено                                   
48 індивідуальних співбесід. 
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31 Продовження проведення моніторингу 

стану оплати праці на підприємствах, в 
установах і організаціях району, у тому 
числі шляхом вивчення зазначених 
питань безпосередньо на 
підприємствах 

Проведено моніторинг рівня заробітної плати 
на 238 підприємствах, організаціях та 
установах району та у 172 суб’єктів 
підприємницької діяльності - фізичних осіб. 
Крім того, охоплено моніторингом                         
221 суб’єкт підприємницької діяльності з 
питань легалізації робочих місць. Порушень не 
виявлено. 
Протягом 2018 року обстежено 61 заклад 
культури, які фінансуються з місцевих 
бюджетів району, щодо забезпечення 
видатками на оплату праці. 
Розглянуто та обстежено шляхом вивчення 
питань з оплати праці безпосередньо на 
підприємствах  за зверненнями 3 працівників. 
 

 

32 Забезпечення стабільного 
функціонування будинків-інтернатів та 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) районної державної 
адміністрації; надання соціальних 
послуг, їх ефективності та наближення 
до потреб отримувачів 
  

КУ Богодухівський геріатричний пансіонат 
стабільно забезпечує належні умови для 
проживання, соціально-побутового 
обслуговування, надання медичної допомоги 
громадянам похилого віку та особам з 
інвалідністю, які потребують стороннього 
догляду і допомоги. З метою визначення 
ефективності надання соціальних послуг у 
2018 році в установі проведена оцінка якості 
надання соціальних послуг та вивчення потреб 
отримувачів соціальних послуг та їх рівня 
задоволеності. 
КУ Богодухівський психоневрологічний 
інтернат забезпечує належні умови для 

3 744,2 тис. грн. - 
кошти обласного 
бюджету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 683,6 тис. грн. -  
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проживання, соціально-побутового 
обслуговування, надання медичної допомоги 
громадянам з інвалідністю, які потребують 
стороннього догляду і допомоги. Соціальні 
послуги надаються відповідно до Державних 
стандартів соціальних послуг. 
КУ Богодухівський дитячий-будинок інтернат 
забезпечує належні умови для проживання, 
соціально-побутового обслуговування, надання 
медичної допомоги підопічних, які потребують 
стороннього догляду і допомоги. Соціальні 
послуги надаються відповідно до Державних 
стандартів соціальних послуг 
 
Кількість виявлених і обслугованих осіб в 
районі – 2388 чоловік. Ефективність діяльності 
територіального центру становить 100%. 
Надання соціальних послуг максимально 
наближені до потреб отримувачів соціальних 
послуг. 
Послуга догляду вдома надається в усіх 
адміністративно – територіальних одиницях 
району.  
Територіальний центр спільно співпрацює з 
органами місцевого самоврядування щодо 
виявлення громадян похилого віку. осіб з 
інвалідністю, які опинились в складних 
життєвих обставинах. 
 
 

кошти обласного 
бюджету 
 
 
 
 
24 505,9 тис. грн. - 
кошти обласного 
бюджету 
 
 
 
 
 
 
7057,1 тис.грн. - 
кошти районного 
бюджету 
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33 Забезпечення соціального захисту 

працюючих, зайнятих на роботах зі 
шкідливими умовами праці на 
підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності, 
якісного проведення атестації робочих 
місць за умовами праці 
 

Протягом 2018 року проведено моніторинг 
рівня безпеки та гігієни праці та якісного 
проведення атестації робочих місць за умовами 
праці на 74 підприємствах, організаціях та 
установах району зі шкідливими умовами 
праці. 
 

 

34 Забезпечення розвитку та модернізації 
закладів охорони здоров’я району 
відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 23 вересня 2015 
року № 991-р та Стратегії побудови 
нової системи охорони здоров’я та 
медичної освіти у Харківській області 
на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням Харківської обласної ради 
від 29 жовтня 2015 року № 1330-VI 

У рамках проведення медичної реформи 
виконані наступні заходи: 
 - реорганізація у галузі - створено комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Богодухівської 
районної ради»; 
- забезпечено доступ сімейних лікарів до 
мережі інтернету; 
 - закуплено програму для сімейних  лікарів 
МедСтар; 
 
- придбано автомобіль для надання ПМД  

 
 
 
 
 
 
93,2 тис.грн. -кошти 
районного бюджету 
138,150 тис. грн. - 
кошти районного 
бюджету 
559,500 тис. грн. – 
кошти районного 
бюджету 
 

35 Забезпечення виконання 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від  02 вересня 
2015 року № 390 «Про забезпечення 
громадян Харківської області, які 
страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання, лікарськими засобами 

Розпорядження виконано 219,3 тис.грн. - кошти 
районного бюджету 
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та виробами медичного призначення» 

36 Розвиток матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я всіх рівнів 

Покращено матеріально-технічну базу:                     
- КУОЗ Богодухівська центральна районна 
лікарня за бюджетні кошти усіх рівнів; 
 
 
 
 
- КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Богодухівської районної 
ради» за кошти районного бюджету 
 

 
4397,3 тис.грн. – кошти 
обласного бюджету; 
4746,4 тис.грн. -   
кошти районного 
бюджету 
 
1,432 тис.грн. – 
кошти районного 
бюджету 
 

37 Підвищення рівня охоплення 
населення імунопрофілактичними 
заходами шляхом придбання 
імунобіологічних препаратів для 
проведення скринінгу та щеплень за 
епідемічними показаннями, у тому 
числі за кошти місцевих бюджетів 
 

Закуплено 4044 доз  імунобіологічних 
препаратів 
 
Використано 5734 доз, за рахунок залишку 
(134,4 тис.грн.)  

99,1 тис.грн. - кошти 
районного бюджету 

38 Забезпечення реалізації цільової 
соціальної програми «Молодь 
України» у Богодухівському районі 
Харківської області на 2016-2020 роки 

У рамках реалізації програми організовані та 
проведені  наступні тематичні заходи: 

- конференції «Етапи розвитку української 
державності», «Славетні гетьмани України», 
«Видатні діячі української революції 1917-
1921 років»;  

- тематичні уроки «Державні символи 
України», «Героїчне минуле українського 
народу», «Поклонимось великим тим рокам», 
урочистості до  Дня Державного прапору 

423,7 тис. грн. – 
кошти районного 
бюджету 
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1 2 3 4 
України, Дня Незалежності України на даних 
заходах проходить вручення паспортів 
юнакам та дівчатам, яким виповнилося              
14 років.  Урочисті проводи юнаків до лав 
Збройних Сил України; 

- районна Спартакіада допризовної молоді; 
- військово-патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура»).  
Отримали стипендію «Майбутнє 
Богодухівщини» 26 стипендіатів 
 

39 Проведення інженерно-геологічного 
вишукування  на земельній ділянці під 
будівництво спортивно-оздоровчого 
комплексу в м.Богодухові 
 

Проведено інженерно-геологічне вишукування  
на земельній ділянці під будівництво 
спортивно-оздоровчого комплексу в м. 
Богодухові 

 119,8 тис.грн. –  
кошти районного 
бюджету 

40 Розробка предпроектних і 
вишукувальних робіт під будівництво 
спортивно-оздоровчого комплексу в 
м.Богодухові 
 

Роботи продовжуються  

41 Удосконалення та розвиток мережі 
навчальних закладів відповідно до 
потреб населення.  

Відповідно до потреб населення у 2018 році у 
районі функціонували 21 заклад дошкільної 
освіти та  18 закладів загальної середньої 
освіти. 

 

42 Проведення районного огляду з 
підготовки закладів загальної середньої 
освіти до 2018/2019 навчального року 

Протягом серпня 2018 року було здійснено 
огляд готовності закладів освіти району до 
2018/2019 навчального року. Підготовку 
закладів освіти до нового навчального року 
здійснено на належному рівні.  
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1 2 3 4 
43 Забезпечення подальшого 

вдосконалення та розвитку 
матеріально-технічної бази навчальних 
закладів 

Вдосконалення та розвиток матеріально-
технічної бази навчальних закладів 
забезпечено за рахунок коштів усіх рівнів 
бюджетів та позабюджетні кошти 
 

Близько 20,0 млн.грн. – 
кошти бюджетів усіх 
рівнів 

44 Проведення районних предметних 
олімпіад, учнівських турнірів, та участь 
в обласних предметних олімпіадах, 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України 
 
 

Забезпечено участь учнівської молоді закладів 
загальної середньої освіти району у вказаних 
заходах, відповідно до графіків їх проведення. 

 

45 Забезпечення та удосконалення 
матеріально-технічної бази закладів 
культури району 

Виконано 11302,5 тис. грн. – 
кошти обласного та 
районного бюджетів;  
191,9 тис.грн. - 
позабюджетні кошти 

 



Частина ІV 
 Потреба на капітальні вкладення на об’єкти  соціально–економічного значення у 2018 році 

 
по галузі "Реформування житлово-комунального господарства" 

№ 
з/п 

Назва та адреса об'єкта 
будівництва 

Потреба 
капітальних 

вкладень, 
тис.грн. 

Джерела фінансування Інформація про виконання 
робіт 

1 2 3 4  
 Реконструкція  системи 

водовідведення в м. Богодухів 
(другий пусковий комплекс). 
Реконструкція очисних споруд                
вул. Катукова 
 

4675,79 кошти усіх рівнів бюджетів, 
позабюджетні кошти 

кошти не виділені 

 Будівництво водопроводу  в               
с. Семенів Яр Богодухівського 
району 
 

2296,798 кошти державного фонду 
регіонального розвитку, 

місцевих бюджетів 

кошти не виділені 

 Будівництво каналізаційних очисних 
споруд в м.Богодухові в с.Семенів 
Яр продуктивністю  700 м.куб/добу 
 

40 000,00 кошти охорони 
навколишнього природного 

середовища усіх рівнів  

кошти не виділені 

 Реконструкція  гуртожитку під 
багатоквартирний житловий будинок 
по вул. Космічній, 1/1 в м.Богодухові 
 
 

14000,0 кошти усіх рівнів бюджетів, 
позабюджетні кошти 

кошти не виділені 

 Поточний середній ремонт 
автодороги загального користування 
місцевого значення Богодухів-
Павлівка-Гути  
км 0+000-км 3+306 

11243,34 кошти місцевих бюджетів   3421,295 тис. грн. - проведено 
ремонт частини автодороги за 
рахунок субвенції з 
державного бюджету 

 



 Поточний середній ремонт 
автодороги загального користування 
місцевого значення Богодухів-
Валки- Нова Водолага км 3+100-км 
8+000 
 

20000,0 кошти місцевих бюджетів   проведено ремонт частини 
автодороги за кошти: 
- 7575,045 тис.грн. - 
субвенція з державного 
бюджету; 
- 250,0 тис.рн. - субвенція з 
районного бюджету 

 
 Ямковий ремонт комунальних 

автодоріг району 
2000,0 кошти місцевих бюджетів освоєно 2175,935 тис. грн.  

 

 Капітальний ремонт комунальних 
автодоріг району 

10000,0 кошти місцевих бюджетів 1339,919 тис. грн. - під’їзна 
дорога до Гавришанського 
дошкільного навчального 
закладу Сухининської 
сільської ради 

 Поточний середній ремонт 
комунальних автодоріг району 

 

кошти місцевих бюджетів 6062,9 тис.грн. – кошти 
обласного бюджету 

 Капітальний ремонт автодороги по 
вул. Молодіжна в с. Губарівка, 
Богодухівського району Харківської 
області 

1300,0 
 
 
 
 

кошти Губарівського 
сільського бюджету 

Кошти не виділялися 

 
 
 
 
 
 
 
 



по галузі "Охорона здоров'я" 
№ 

 з/п 
Назва та адреса об'єкта 

будівництва 
Потреба 

капітальних 
вкладень, 
тис.грн. 

Джерела фінансування Інформація про виконання 
заходу 

 Придбання транспортного засобу для 
КЗОЗ «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Богодухівського 
району» 
 

590,0 
 

кошти районного бюджету 586,7,0 тис.гн. - придбано 
автомобіль 

 Капітальний ремонт із 
застосуванням енергозберігаючих 
заходів в поліклінічному відділенні 
Комунальної установи охорони 
здоров'я Богодухівська центральна 
районна лікарня за адресою: 
Харківська область, Богодухівський 
район, м. Богодухів, вул. Чернієнка, 
13 (утеплення фасадів, заміна вікон 
та дверей, улаштування відмостки) 
 

8295,709 
 

кошти усіх рівнів бюджетів 2000,0 тис.грн. - проведено  
заміну 202 вікон за кошти 
обласного бюджету, кошти із 
державного фонду 
регіонального розвитку не 
надійшли 

 Капітальний ремонт із 
застосуванням енергозберігаючих 
заходів по заміні вікон в 
хірургічному корпусі Комунальної 
установи охорони здоров'я 
Богодухівської центральної районної 
лікарні за адресою: Харківська 
область, Богодухівський район, м. 
Богодухів, вулиця Комарова, 3 
 

2397,293 кошти усіх рівнів бюджетів 2397,293 тис.грн. - проведено  
заміну 336 вікон за кошти 
обласного бюджету 

 



по галузі "Освіта" 
 Капітальний ремонт по благоустрою 

території Богодухівського ліцею №3 
Богодухівської районної ради 
Харківської області за адресою: 
м.Богодухів,  вул.Моргунова,7                            
 

1060,578 
 

кошти місцевих бюджетів Кошти не виділялися 

 Капітальний ремонт м’якої покрівлі 
Шарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Богодухівської районної ради 
Харківської області за адресою: вул. 
Шкільна, 2-а, смт Шарівка,  
Богодухівського району, Харківської 
області 
 

2151,373 
 

кошти місцевих бюджетів 1630,695 тис.рн. – обласний 
бюджет,; 
48,626 тис.грн. – районний 
бюджет, роботи виконано 
 

 Капітальний ремонт підлоги 
спортивної зали 
Полковомикитівської ЗОШ І-ІІІ 
Богодухівської районної ради 
Харківської області за адресою: 
вул.Тельмана,41-а 
 с. Полкова Микитівка, 
Богодухівського району Харківської 
області 
 

591,876 кошти місцевих бюджетів Кошти не виділялися 

 Капітальний ремонт м’якої покрівлі 
Ульянівської ЗОШ                 І-ІІІ 
Богодухівської районної ради 
Харківської області за адресою: 
вул.Шкільна,2-а,                  с. 
Улянівка, Богодухівського району 
Харківської області 

299,932 кошти районного бюджету 206,567 тис.грн. - районний 
бюджет, роботи виконано 

 



 Закінчення будівництва 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів с. Губарівка 
Богодухівського району (блок №1) 
Харківської області 
 

5927,985 
 

кошти усіх рівнів бюджетів 9984,3 тис.рн. - кошти усіх 
рівнів бюджетів 

 Капітальний ремонт спортивної зали  
та побутових приміщень 
Богодухівського центру дитячої та 
юнацької творчості Богодухівської 
районної ради Харківської області 
по вул. Троїцька, 15, м.Богодухів 

399,990 Кошти районного бюджету Договір з підрядною 
організацією розірвано 

 Капітальний ремонт фасаду будівлі 
комунального закладу 
«Богодухівська  загальноосвітня 
школа І-ІІІ СТУПЕНІВ №2» 
Богодухівськох районної ради 
Харківської області  за адресою: 
м.Богодухів, вул.Шевченка,33 
 

5599,157 кошти усіх рівнів бюджетів 
 

Кошти не виділялися 

 Реконструкція котельні потужністю 
800 кВт на твердому паливі 
Богодухівського ліцею №3, 
Богодухівської районної ради 
Харківської області по вул. 
Моргунова, 7а в м. Богодухів, 
Харківської області 

567,306 кошти районного бюджету Кошти не виділялися 

 Реконструкція гаражу під котельню 
для опалення Богодухівського 
колегіуму №2 початкової ланки 

287,242 кошти районного бюджету Кошти не виділялися 



Богодухівської районної ради 
Харківської області по 
пров.Робітничому, 11 в м.Богодухів 
 

 Капітальний ремонт м’якої покрівлі 
Богодухівського ліцею №3 
Богодухівської районної ради 
Харківської області за адресою: 
м.Богодухів, вул Моргунова, 7 
 

1115,108 кошти районного бюджету 1010,881 тис.рн. - районний 
бюджет 
 

 Капітальний ремонт системи 
опалення Богодухівського колегіуму 
№2 Богодухівської районної ради 
Харківської області розташованого за 
адресою: вул. Шевченка, 33, 
м.Богодухів  
 

1499,707 кошти районного бюджету Кошти не виділялися 

 Капітальний ремонт системи 
опалення в будівлі початкової ланки 
Богодухівського колегіуму №2 
Богодухівської районної ради 
Харківської області по пров. 
Робітничому, 11, м.Богодухів  
 

956,621 кошти місцевих бюджетів Кошти не виділялися 

 Капітальний ремонт системи 
вентиляції у будівлі початкової ланки 
Богодухівського колегіуму №2" 
Богодухівської районної ради 
Харківської області за адресою:                       
пров. Робітничий 11,   м. Богодухів 
 
 
 

299,85 кошти районного бюджету  264,0 - тис.грн. - районний 
бюджет, роботи виконано 
 



 Будівництво спортивного майданчика 
на території комунального закладу 
«Богодухівська  загальноосвітня 
школа І-ІІІ СТУПЕНІВ №2» 
Богодухівської районної ради 
Харківської області"   за адресою: 
м.Богодухів вул.Шевченка,33.   
 

1998,217 кошти районного бюджету                 557,595 – авансовий платіж, 
роботи розпочато 

 

 Капітальний  ремонт покрівлі будівлі 
шкільної  ланки Крисинського 
навчально - виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів  - дошкільний заклад" 
  

1400,00 кошти місцевих бюджетів  1485,4 тис.грн. - районний 
бюджет 
 

 Капітальний ремонт фасаду будівлі 
комунального закладу 
«Богодухівська  загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2» 
Богодухівської районної ради 
Харківської області"    (початкова 
ланка) за адресою м. Богодухів,                                 
пров. Робітничий, 11 
 

4265,008 кошти місцевих бюджетів  Кошти не виділялися 

 
по галузі «Фізична культура і спорт» 

1 Проведення інженерно-геологічного 
вишукування на земельній ділянці під 
будівництво об’єкту «Нове 
будівництво спортивно-оздоровчого 
комплексу по                  вул. Молокова 
в м. Богодухів  Харківської області» 
 

100 ,0 кошти районного бюджету 119,7 тис.грн. - районний 
бюджет 



2 Розробка предпроектних (ескізних) і 
вишукувальних робіт під будівництво 
об’єкту «Нове будівництво 
спортивно-оздоровчого комплексу по                  
вул. Молокова в м. Богодухів  
Харківської області» 
 

220,7 кошти районного бюджету   роботи розпочато 

 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації  під будівництво об’єкту 
«Нове будівництво спортивно-
оздоровчого комплексу по                  
вул. Молокова в м. Богодухів  
Харківської області» 
 

1000,00 кошти районного бюджету   Тривають роботи з розробки 
предпроектних робіт 

 
по галузі "Культура і туризм» 

 Капітальний ремонт утеплення 
фасаду будівлі Районного будинку 
культури за адресою: м. Богодухів 
пл. Соборності, 1 Богодухівського 
району Харківської області 
 

4038,419 кошти місцевих бюджетів 3000,0 тис.рн. - обласний 
бюджет; 
870,7 тис.рн. - районний 
бюджет 
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