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Довідка 

 

Про виконання Програми економічного і соціального 

 розвитку Богодухівського  району на 2015  рік. 

 

Підводячи підсумки виконання Програми економічного і соціального 

розвитку району  за 2015 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 непоганий врожай 

сільськогосподарських культур, підприємства житлово - комунального 

господарства надавали послуги в повному обсязі. В районі відсутня 

заборгованість з оплати праці. Освітні заклади району забезпечили підготовку 

до 2015-2016 навчального року.  

Разом з тим, є ряд проблем, які не дозволили в повному обсязі 

забезпечити виконання Програми. Перш за все, це податковий борг та недоїмка 

по платежах до бюджету, відсутність фінансування робіт щодо газифікації 

населених пунктів району, відсутність коштів на переведення закладів 

бюджетної сфери на альтернативні види палива, тощо. Протягом року 

спостерігалося підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні цінності, 

що негативно вплинуло на фінансовий стан більшості підприємств 

господарського комплексу району.  
 

Агропромисловий  комплекс 
Протягом 2015 року вживалися заходи, спрямовані на забезпечення 

продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності продукції 

аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Забезпечувалося оновлення та техніко-технологічне переоснащення 

галузі. Господарствами району придбано сільськогосподарської техніки і 

обладнання вітчизняного та іноземного виробництва на суму 34,4 млн.грн.  

У порівнянні з 2014 роком показник нарахування орендної плати у 

відсотках до грошової оцінки був збільшений на 0,5%, і склав 4,0%. Розмір 

орендної плати на 1 га становить 1210,00 грн. Всього за 2015 рік нараховано та 

виплачено орендної плати 55246,9 тис. грн. 

Обсяги виробництва  продукції, вирощеної  сільгосппідприємствами 

району, зросли  проти показників Програми за такими напрямками: 

- зернових культур - на 5%; 

- соняшнику  - на 5%; 

- сої - на 5%. 

Виробництво цукрових буряків  склало лише 8,8 тис.т, або 87% від 

завдань Програми. 

У галузі тваринництва спостерігається скорочення поголів’я 

сільськогосподарських тварин, що привело до скорочення виробництва м’яса та 

виконання завдання Програми на 91%.  Разом з тим, за рахунок підвищення 
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продуктивності корів виробництво молока зросло. Завдання Програми 

перевиконано  на 2%.  

 

Промисловість 
За  попередніми даними, торік промисловим комплексом району 

реалізовано товарів, робіт і послуг на суму 715,3 млн. грн., Програмою 

передбачалося  515,7 млн.грн.  

Реалізовано промислової продукції в розрахунку на одного мешканця на 

суму 18063 грн., що на 39% перевищує показник за 2014 рік. 

Обсяг інвестицій в основний капітал по промисловості за 2015 рік склав 

18,6 млн.грн., що на 11,4 млн.грн., або у 2,6 разів більше, ніж за попередній рік. 

Торік  підприємства району зберегли трудовий потенціал та підвищили 

середній рівень заробітної плати працівникам   на 12%.  

 

Енергозабезпечення 

З метою економії споживання природного газу у бюджетній сфері: 

придбано піролізний котел для Сіннянської  ЗОШ І-ІІ ст. (18,1 тис.грн. - 

субвенція Сіннянської сільської ради), замінено газовий котел на 

твердопаливний у Гутянському ДНЗ за кошти селищної ради, встановлено 

додатковий котел на твердому паливі в АЗПСМ с. Губарівка за кошти сільської 

ради, проведена заміна системи опалення в ДНЗ №5, 9 м. Богодухова, 

проведена часткова заміна віконних та дверних блоків у  7 загальноосвітніх 

закладах району, 3 дошкільних навчальних закладах  (ДНЗ №7 м. Богодухова, 

Гутянський та Первухінський ДНЗ), поліклінічному відділенні                           

КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня та ФАП в с. Лозова тощо. 

Проведено заміну газових котлів на меншенергоємні у                                        

52 домогосподарствах району. 

Майже 12 млн.грн. використано промисловими підприємствами району 

на запровадження заходів з енергозбереження. 

У рамках державної пільгової програми кредитування заходів з 

енергозбереження торік 95 громадян району отримали пільгові кредити в 

Богодухівському відділенні АК “Ошадний банк України” на суму  960 тис. грн. 

на  заміну газових котлів на твердопаливні та утеплення індивідуальних 

будинків. Також кредит  у сумі 27,9 тис. грн. отримало ОСББ «Берізка – 2011» 

на заміну віконних та дверних блоків у житловому будинку, розташованому за 

адресою: м. Богодухів, вул. Охтирська, 27/10. 

           Вжиті заходи дали позитивний результат. Протягом 2015 року обсяги 

споживання електроенергії по району скоротилися на 4,4% до  попереднього 

року, в тому числі установами, які фінансуються з місцевих бюджетів району - 

на 8,3%.  Споживання природного газу скоротилося на 15%. 

 

Транспорт і зв’язок  

У березні 2015 року проведено конкурс на перевезення пасажирів на 

приміському автобусному маршруті Шарівка - Богодухів (АС) через Гути 

(переможець – ТОВ «Вікінг Авто»),  у грудні минулого року -  з визначення 
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автоперевізника на 9 приміських маршрутах загального користування 

(переможцем визнано ТОВ «Авто-ОВІ»). 

Обсяги пасажироперевезень за 2015 рік  склали 349,5 тис.пасажирів, або 

104,1% до завдань Програми.  

Завдання Програми щодо обсягу вантажоперевезень виконано на 93%. 

Торік за кошти місцевих рад району  встановлено 9 автобусних 

павільйонів, а саме:  2 - в місті Богодухові,  по 1 в селах Дехтярі (Вінницько-

Іванівська с/р), Олександрівка, Павлівка, Степне, Воскресенівка та Іванівка 

(Ульяновська с/р), Хрущова Микитівка  на загальну суму 80,3 тис.грн. 

Перевиконано завдання Програми по: 

- встановленню  основних телефонних апаратів на 37,7%;  

- підключенню до послуги Інтернет на 3%. 

 

Реформування житлово-комунального господарства, будівельна галузь 
Станом на 01 січня 2016 року рівень розрахунків споживачів за послуги 

теплопостачання  склав - 118%. 

По організаціях, які фінансуються з місцевих бюджетів району та по 

інших госпрозрахункових споживачах заборгованість відсутня. 

Населення послугами централізованого теплопостачання не користується. 

По оплаті послуг водопостачання та водовідведення рівень розрахунків 

споживачів у 2015 році склав 109%, у тому числі населення - 128%, установи, 

що фінансуються з: державного бюджету - 94%, місцевих бюджетів - 101%, 

інші споживачі - 97%, з утримання житла - 97%. 

Станом на 01 січня 2016 в районі налічується 15 ОСББ з них: 14 - в                              

м. Богодухові та 1 ОСББ - в смт Гути. До складу зазначених об’єднань входить 

16 житлових будинків, загальною площею  18,26 тис. кв.м.  Торік було створено 

4 об’єднання. 

За 2015 рік введено в експлуатацію 2236,8 кв.м житла, що у 3,7 разів 

перевищує завдання Програми. 

Ремонт автодоріг загального користування, які проходять по території 

району здійснювався із різних джерел фінансування, а саме за кошти: 

- Служби автомобільних доріг у Харківській області  (2,3 млн. грн.); 

- місцевих рад району (міської ради - 420,0 тис. грн., Сухининської 

сільської ради -100,0 тис. грн, Губарівської - 68,0 тис. грн.); 

 - спонсорські кошти (920,6 тис. грн). Загальний обсяг виконаних робіт 

склав 10347,0 кв.м, що в 5 разів більше, ніж за попередній рік. 

 На поточний ремонт та утримання комунальних автодоріг доріг району у 

минулому році органами місцевого самоврядування використано                            

1 млн. 268 тис.грн., з яких: міською радою - 1 млн. 42  тис. грн., 

Іваношийчинською -  38,3 тис.грн., Крисинською - 10,7 тис.грн., Павлівською 

сільською радою - 20 тис.грн., Петропавлівською - 115,9 тис.грн., Сіннянською 

- 11,2 тис.грн. та Ульяновською - 29,9 тис.грн. Крім того, за кошти Павлівської 

сільської ради (98,9 тис.грн.) відремонтовано місток у с.Павлівка. 

Проводилася робота щодо будівництва водопровідної мережі від 

водогону  по  вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова  в місті Богодухові. 
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На вказаному об’єкті  освоєно 549,6 тис.грн. коштів державного фонду 

регіонального розвитку та 61,4 тис.грн. - субвенції з міського бюджету 

обласному бюджету. 

За позабюджетні кошти збудована артезіанська свердловина  в селі 

Сазоно-Баланівка (417 тис.грн.), за кошти сільської ради (624,3 тис.грн.) - в селі 

Губарівка. 

Виконувалися роботи по ремонту водопровідної мережі в сільських 

населених пунктах району. Зокрема, на відновлення артезіанської свердловини 

в смт Гути було спрямовано  247 тис.грн. коштів селищної ради, на ремонт 

водопровідної мережі в смт Шарівка  - 30 тис.грн. бюджетних та 

позабюджетних коштів, на ремонт башти Рожновського та водопровідної 

мережі в селі Зарябинка - 128 тис.грн. із бюджету сільської ради, на                             

придбанння матеріалів для ремонту водопровідної мережі в с.Хрущова 

Микитівка  - 26 тис.грн. коштів сільської ради.  

          За кошти міської ради (159,1 тис.грн.) придбано 56 приладів обліку 

підйому води з джерел водопостачання. 

Проводилися роботи щодо будівництва та реконструкції інших об’єктів 

житлово-комунального господарства, таблиця додається. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

За рахунок коштів державного та обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища продовжувалося будівництво 

Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухові 

потужністю 39 тис.куб.м на рік. За минулий рік освоєно 28,3 млн.грн. на 

вказаному об’єкті. У 2016 році планується продовження його будівництва. 

Розпочато будівництво каналізаційного колектору по вул. Чалого,                 

вул. Загорулька, вул. Урицького в м. Богодухові, на який було виділено кошти в 

сумі 3,1 млн.грн з державного фонду регіонального розвитку та 341,9 тис.грн. - 

субвенція з міського бюджету обласному бюджету. 

Для покращення санітарно-екологічного стану підпорядкованих 

територій та місць зберігання твердих побутових відходів у минулому році 

виявлено та ліквідовано 50 стихійних звалищ. 

З метою організації вивозу твердих побутових відходів місцевими радами 

району торік було   придбано 81 контейнер.  

Проблемою залишається: 

- введення в експлуатацію недобудованих очисних споруд в  с. Семенів 

Яр, які перебувають на балансі Департаменту житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації. 

- реконструкція очисних споруд по вул.Катукова, 1В (житловий 

мікрорайон колишньої в/ч)  потрібні кошти в сумі 4,7 млн.грн. (проектно-

кошторисна документація виготовлена). 

 

Розвиток внутрішньої торгівлі та побутових послуг 
У районі протягом 2015 року  мережа підприємств роздрібної торгівлі 

скоротилася на 3 магазини (відкрито 8 магазинів, закрито - 11) та 1 кіоск.  
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Станом на 01 січня 2016 року потреби споживачів району задовольняли 

238 магазинів (в тому числі 2 супермаркети), 24 підприємства ресторанного 

господарства та 111 кіосків.  

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. 

У районі зареєстровано 153 суб’єкти підприємницької діяльності, які 

надають побутові послуги. Протягом минулого року їх кількість зросла на                       

1 одиницю (зареєстровано 2 суб’єкти господарювання: 1  - по наданню 

ритуальних послуг та 1 послуги манікюру у  м. Богодухові,  1 суб’єкт 

господарювання (ремонт взуття) скасувався). 

 

Цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг 
Цінова ситуація на споживчому ринку району в 2015 році значною мірою 

залежала від стрімкого падіння курсу гривні на початку року, зростання цін на 

природний газ, електроенергію, підвищення тарифів на комунальні послуги та 

інших факторів. 

У січні-травні 2015 року відбулося стрімке зростання індексу споживчих 

цін з 103,2% у січні до 141,8% у травні. За 2015 рік  індекс споживчих цін по 

Україні склав 143,3%. 

Відбулося подорожчання практично всіх продуктів харчування.  

Подорожчали тарифи на  послуги з: утримання житла в середньому на – 

40%, транспортні – до 50%. Подорожчали одяг і взуття. На природний газ ціни 

збільшилися на 263,6%, на електроенергію  - на 66,7%. 

Торік органами місцевого самоврядування прийнято 7 рішень щодо 

затвердження нових тарифів на житлово-комунальні послуги, з них 6 - на 

послуги водопостачання для споживачів смт Гути,  смт Шарівка, с-ща Червона 

Нива та Степне, сіл Сазоно-Баланівка та Хрущова Микитівка; 1 - на утримання 

житлових будинків, споруд та прибудинкових територій у м. Богодухові. 

 

Капітальні інвестиції 
Відповідно до завдань Програми заплановано в економіку району 

залучити 40 млн.грн. інвестиційних коштів за рахунок усіх джерел 

фінансування. За попередніми даними  обсяги капітальних інвестицій, які 

освоєні підприємствами та організаціями району облікового кола за 2015 року 

склали  45 млн.грн., або 112,5% до планових показників. 
 

Розвиток малого та середнього бізнесу 
За попередніми даними, станом на 01 січня 2015 року в районі 

здійснювали діяльність 197 малих підприємства, що складає 103% від 

прогнозного показника Програми.  

Протягом 2015 року кількість малих підприємств зросла на 8 одиниць. 

Кількість підприємців - фізичних осіб району зменшилась на 43 особи і станом 

на 01 січня 2016 року  склала 1043 осіб, або 99% від прогнозного показника.  
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Податково-бюджетна діяльність 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів із державного бюджету) за 

минулий рік склали 64 млн.грн., або 186% до завдань Програми та 129,1% - до 

затверджених планових показників. Видатки (185,6 млн.грн.) перевиконані на 

120% до проогнозних показників.  

 

Управління майном комунальної власності 

Для забезпечення публічності та прозорості  приватизації майна 

інформації про оголошення конкурсів розміщувалася на сторінках районної 

газети «Маяк». 

Програмою передбачалося відчуження 1 об’єкта. У 2015 році 

оголошувались конкурси з продажу 8 об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста району, але в зв’язку з відсутністю 

потенційних покупців процедури продажу не відбулися.  

За 2015 рік надходження  орендної плати від використання  майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Богодухівського 

району склали 74,8 тис.грн., або 88% від річного завдання Програми.  

 

Підтримка дітей та молоді 
Охоплено оздоровленням та відпочинком 3820 дітей шкільного віку, або 

100% від їх загальної кількості.  

На фінансування оздоровчої кампанії у 2015 році витрачено                                        

8 млн 297 тис. грн. з усіх джерел фінансування, в тому числі із районного 

бюджету 328,7 тис.грн. За 2014 рік на фінансування оздоровчої кампанії було 

використано 7 млн. 293 тис.грн. 

З районного бюджету торік було  виділено 95,6 тис. грн. на реалізацію 

районної Програми «Молодь Богодухівщини на 2011-2015 роки», що на 54% 

більше, ніж у попередньому році. 

 

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Станом на 01 січня 2016 року на первинному обліку перебувало                      

84 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування, з яких:                  

53 виховувались під опікою (піклуванням), 28 - в прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу. Рівень охоплення названої категорії дітей сімейними 

формами виховання склав 96,42%. У порівнянні з попереднім роком кількість 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  поступово 

зменшується. З даного питання в районі спостерігається постійна позитивна 

динаміка.  

У районі створені і функціонують 1 дитячий будинок сімейного типу, в 

якому виховується 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

та 11 прийомних сімей, у яких виховується 21 дитина.  

Практично вирішена проблема дитячої бездоглядності та 

безпритульності: кількість дітей, які потрапляють до закладів соціального 

захисту із несприятливих умов вулиці зменшилась, у даний час у Харківському  

обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей перебуває                    
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1 дитина, яка після проходження соціально-психологічної реабілітації буде 

повернута на проживання та виховання матері. 

 

Охорона здоров'я 

Показник «поширеність хвороб» серед населення району за 2015 рік 

склав 192509 випадків на 100 тис.населення, що на 1% менше, ніж за 

попередній рік. На 5,6%  зменшився також показник захворюваності населення.  

Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції торік не 

перевищувала епідеміологічний поріг. 

Збережена кількість лікарняних ліжок, яка складає 205 одиниць.   

На 100% забезпечені інсулінозалежні хворі інсуліном, лікування хворих 

на туберкульоз, фенілкетонурію та гемофілію. 

Охоплено профоглядами 100% дітей, ветеранів Великої Вітчизняної війни 

та вагітних.  

Здійснювалися виїзди фахівців КУОЗ Богодухівська  центральна районна 

лікарня в сільську місцевість. 

Не вдалося вирішити питання щодо укомплектованості медичних 

закладів лікарями.  Показник укомплектованості штатних посад лікарями 

становить 73,8%.  При цьому, укомплектованість сімейними лікарями складає 

21,5%. 

Вакантні  посади фельдшерів укомплектовано. 
 

Освіта 
Відповідно до  мережі з 1 вересня 2015 року в районі  функціонує                          

26 загальноосвітніх    навчальних закладів, в яких навчається 3218 учнів, що на 

87  менше  порівняно з минулим навчальним роком. 

На покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних 

закладів та дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів району 

торік було використано за рахунок усіх джерел фінансування майже 4 млн.грн. 

Організовано 100% харчування дітей 1-4 класів та учнів пільгових 

категорій відповідно до чинного законодавства (1367 учнів). 

Забезпечено організацію безкоштовного підвезення 535 учнів та                             

40 педагогічних працівників 14 одиницями автотранспорту, що складає 100% 

від загальної потреби. Учні та вчителі підвозяться до 13 навчальних закладів.  

За кошти Гутянської селищної ради (696,5 тис.грн.) придбано шкільний 

автобус для Гутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за кошти обласного бюджету - для 

Крисинського НВК (892,2 тис.грн.) 

Станом на 01 січня 2016 року в районі функціонує 14 дошкільних 

навчальних закладів (далі - ДНЗ)  та 6 у складі навчально-виховних комплексів 

(далі - НВК), в яких здобувають дошкільну освіту 987 дітей. Це на 44 дитини 

більше у порівнянні з 2014 роком. Завдання Програми з означеного показника 

виконано. 

Проведено реконструкцію існуючої частини будівлі школи у селі 

Петропавлівка під дошкільний навчальний заклад за рахунок коштів 

Петропавлівської сільської ради (327 тис.грн.)   та спонсорської допомоги               
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(134 тис.грн.), що дало можливість ввести в дію дошкільний підрозділ 

Петропавлівського навчально-виховного комплексу.  

Показник охоплення всіма формами дошкільної освіти дітей п’ятирічного 

віку складає 100%. Разом з тим, у сільській місцевості існує проблема щодо 

охоплення дітей дошкільною освітою. 

 

Культура і туризм 

Мережа клубних закладів не змінилася і налічує 29 осередків. В межах 

прогнозних показників Програми призупинили діяльність 2 бібліотеки-філії, а 

саме: в селах Мерло та Куп’єваха. 

На сьогодні в районі працює 150  клубних формувань, в яких задіяно       

1676 учасників (із них 990 дітей). Колективи художньої самодіяльності району 

є постійними учасниками районних, обласних, регіональних, міжнародних 

фестивалів та конкурсів. 

У минулому  році збільшилась кількість культурно-мистецьких заходів, 

які спрямовані на патріотичне виховання населення. При районному будинку 

культури розпочав роботу клуб патріотичного виховання «Патріот». 

Враховуючи ситуацію на сході України, працівники закладів культури спільно з 

ГО «Спільна справа – Слобожанщина»   провели  4 концерти у  зоні АТО. 

Значна частина коштів із різних джерел фінансування була спрямована на 

покращення матеріально-технічного стану закладів культури. Зокрема, на 

вказані цілі було використано 137,9 тис.грн. коштів районного бюджету та               

439,7 тис. грн. - органів місцевого самоврядування району.  

 

Фізична культура і спорт 
У районі функціонують установи, діяльність яких безпосередньо 

спрямована на залучення дітей та молоді  до занять фізичної культурою і 

спортом, а саме: Богодухівська районна організація Всеукраїнського 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та Богодухівська дитячо-

юнацька спортивна школа (далі - ДЮСШ). В Губарівській, Ульянівській,  

Кленівській, Івано-Шийчинській,  Шарівській та Гутянській селищних радах 

працюють інструктори з фізичної культури та спорту.  

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і 

спортом в районі  розташовано 127 спортивних споруд. 

Торік встановлено спортивний тренажерний майданчик на стадіоні в                 

смт Шарівка за кошти селищної ради (50 тис.грн.) та 2 спортивні майданчики  

(1 - Павлівка, 1 - Кручик) за кошти Павлівської сільської ради (31,4 тис.грн.).  

У п’яти  відділеннях спорту  ДЮСШ  працює 22 групи, в яких займається 

308 дітей, підлітків та молоді. Навчально-тренувальний процес у дитячо-

юнацькій спортивній школі здійснюють  13 тренерів-викладачів, з них - 4 

штатних.  

Крім того, у районі функціонують 2 громадські організації: 

«Перспектива» (для любителів шахів) та «Спарта» (важка атлетика).  
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Зайнятість населення та ринок праці 

Відповідно до результатів моніторингу створення нових робочих місць, 

проведеного згідно з Методикою, затвердженою наказом Міністерства 

соціальної політики України від 23.09.2013 № 611 за 11 місяців 2015 року в 

районі створено 706 робочих місць, що становить 147,1 % до завдання 

Програми щодо створення нових робочих місць. 

Протягом 2015 року послугами служби зайнятості скористалося                      

2369 осіб (у 2014 році - 2136 осіб), з яких 2209 - працевлаштовано (річне 

завдання перевиконано на 73,3%). Пройшли професійну підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації 420 особа (виконання планових 

показників складає 121%), було залучено до оплачуваних громадських робіт 

583 безробітних при завданні - 500, отримали ваучери для підвищення своєї 

конкуренто-спроможності на ринку праці 12 чоловік.  

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття склав 2,34%, за попередній 

рік - 2,17%. 

Навантаження на одне вільне робоче місце на 01 січня 2016 року -              

27 осіб, на відповідну дату минулого року - 15. 

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

Рівень заробітної плати за 9 місяців 2015 року  по району склав 2698 грн., 

що майже на 9% більше, ніж передбачено Програмою. 

Заборгованість із виплати заробітної плати в районі відсутня. 

 

Соціальне забезпечення 
Забезпечено стабільне функціонування закладів системи соціального 

захисту населення району.  

Працівники територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) районної державної адміністрації обслуговували 

2389 громадян похилого віку та інвалідів. 

Крім того, в районі працює 3 інтернатні установи, в яких на повному 

державному утриманні проживало 261 підопічних.  

У 2015 році житлову субсидію нараховано 4817 сім`ям на суму                        

23 млн. грн. (в т. ч. на житлово-комунальні послуги – 22 млн.грн., на придбання 

твердого палива  та скрапленого газу - 1 млн. грн.)   

Торік державну допомогу отримали 5,8 тис. сімей. Витрати на ці виплати 

становили 43,7 млн. грн. Виплата соціальних допомог відбувалася своєчасно та 

у повному обсязі, заборгованість відсутня. 

Проводиться робота щодо соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей. Станом на 01 січня 2016 року 

кількість демобілізованих учасників АТО складає 58 осіб, членів сімей 

загиблих учасників АТО - 2 особи. 

Взято  на облік 890 внутрішньо переміщених осіб (591 сімей) з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції. За щомісячною грошовою допомогою для покриття витрат на 
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проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, торік 

звернулося 573 сім`ї, допомогу призначено в сумі 3 млн.грн.   

Станом 01 січня 2016 року на обліку в управлінні перебуває                                

459 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

На 2015 рік з обласного бюджету на реалізацію програми «Пільги на 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» на забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів виділено 

коштів  на  суму  143,5  тис. грн.  та  на  пільгове  зубне  протезування  -                       

12 тис.грн. Крім того,  санаторно-курортними  путівками скористалися                         

22 учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії. 

 

Охорона праці 
У 2015 році було зареєстровано 2 випадки виробничого травматизму, а у 

2014 році таких випадків не зафіксовано. Професійних захворювань не 

зареєстровано. 

У зв’язку із закінченням терміну атестації робочих місць за умовами 

праці  її проведено на ПАТ «Первухінський цукровий завод»,                                 

ТОВ «Богодухівське ХПП». 
 



 

 

Таблиця 

 

Фінансування окремих заходів Програми  економічного і соціального 

розвитку Богодухівського району на 2015 рік 

 

по галузі "Реформування житлово-комунального господарства" 

№ 

з/п 

Назва та адреса об'єкта 

будівництва 

Потреба 

капітальних 

вкладень, 

тис.грн. 

Виділено коштів, 

тис.грн. 

1 2 3 4 

1 Будівництво Комплексу по 

управлінню комунальними 

відходами в м. Богодухів 

 

29663,93 19622,574 - кошти 

державного ФОНС, 

10000,0 - обласного 

ФОНС 

2 Реконструкція  гуртожитку під 

багатоквартирний житловий 

будинок по вул. Космічній, 1/1 

в м. Богодухові 
 

5302,691 Кошти не виділялися 

3 Реконструкція  системи 

водовідведення в м. Богодухів 

(другий пусковий комплекс). 

Реконструкція очисних споруд 

вул. Катукова) 

 

4 557,580 Кошти не виділялися 

4 Будівництво водопровідної 

мережі від водогону  по                  

вул. Пушкіна до водозабору по 

вул. Катукова  в місті 

Богодухові Харківської області 

 

576,971 552,862 - державний 

фонд регіонального 

розвитку 

61,429 – субвенція з 

міського бюджету 

обласному 
 

5 Будівництво каналізаційного 

колектору вул. Чалого,                       

вул. Загорулька, вул. Урицького 

в м. Богодухів 

 

3246,557 3077,44 -  державний 

фонд регіонального 

розвитку 

341,937 - субвенція з 

міського бюджету 

обласному 
 

6 Будівництво водопровідних 

мереж в с. С.Яр м. Богодухів 

Харківської області 

 

2266,06 Кошти не виділялися 



 

 

7 Реконструкція водопроводу по 

вул. Робітничій, Заводській, 

Горького, Загорулька в                    

м. Богодухові Харківської обл. 

 

732,8 980,867 - кошти 

обласного бюджету 

8 Реконструкція водопроводу по 

пров. Садовий в м. Богодухові 

175,296 284,639 - кошти 

обласного бюджету 

9 Будівництво глибинної 

артезіанської свердловини в              

с. Сазоно-Баланівка, 

Богодухівського району 

Харківської області 

 

417,002 40,0 - виготовлення 

ПКД, кошти сільської 

ради 

417,0 - позабюджетні 

кошти 

 

по галузі "Охорона здоров'я" 

№ 

з/

п 

Назва та адреса об'єкта 

будівництва 

Потреба 

капітальних 

вкладень, 

тис.грн. 

Джерело фінансування 

1 Розробка проектно-

кошторисної документації та 

реконструкція частини 

харчоблоку під пральню 

Богодухівської центральної 

районної лікарні 

 

 Кошти не виділялися  

2 Розробка проектно-

кошторисної документації та 

реконструкція незавершених 

будівництвом патолого-

анатомічного корпусу та 

пральні центральної районної 

лікарні під інфекційне 

відділення 

 

 Кошти не виділялися 

3 Реконструкція приміщень по 

створенню відділення 

екстреної медичної допомоги                             

КУОЗ Богодухівська 

центральна районна лікарня 

 

1100,00 Кошти не виділялися 

 

 



 

 

по галузі "Освіта" 

№ 

з/

п 

Назва та адреса об'єкта 

будівництва 

Потреба 

капітальних 

вкладень, 

тис.грн. 

Джерело фінансування 

1 Завершення реконструкції 

Петропавлівської  ЗОШ І-ІІ 

ступенів в навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчаль-

ний  заклад – дошкільний 

навчальний заклад» 

 

300,0 321,0 - кошти сільської 

ради,  

34,0 - інші залучені 

кошти 

2 Реконструкція недобудо-

ваного  дитячого садка під 

навчально-виховний 

комплекс по вул. Калініна, 17  

в с. Семенів Яр  

9718,0 Кошти не виділялися 

 

по галузі "Енергозабезпечення"(газифікація) 

№ 

з/

п 

Назва та адреса об'єкта 

будівництва 

Потреба 

капітальних 

вкладень, 

тис.грн. 

Джерело фінансування 

1 Підвідний газопровід до                  

с. Куп’єваха (борг за виконані 

роботи) 

 

150,0 Кошти не виділялися  

2 Газопостачання с. Івано-

Шийчине і с. Братениця 

Богодухівського району: 

- І черга будівництва; 

- ІІ черга будівництва 

 

 

 

 

2600,0 

3640,0 

Кошти не виділялися  

3 Газифікація                                     

вул. Індустріальної в                              

м. Богодухові Харківської 

області 

 

1105,0 Кошти не виділялися  

4 Газопостачання сіл Ріпки, 

Вертіївка Богодухівського 

району 

8450,0 Кошти не виділялися  

5 Газопостачання  с. Сінне 

Богодухівського району 

7836,5 Кошти не виділялися  



 

 

 

6 Газифікація с. Зарябинка,                

с. Леськівка, с-ща Степне,               

с. Коротке, с. Дегтярі,                         

с. Вінницькі Івани 

Богодухівського району 

Харківської області:  

      - І черга 

      - ІІ черга 

 

 

 

 

 

 

 

11830,0 

10205,0 

Кошти не виділялися  

7 Газопостачання с. Шуби 

Богодухівського район 

 

2691,0 Кошти не виділялися  

8 Газопостачання сіл 

Дмитрівка, Матвіївка і 

Новософіївка 

Богодухівського району 

 

2470,0 Кошти не виділялися  

9 Газопостачання села Івано-

Шийчине Богодухівського 

району Харківської області 

 

11167,9 Кошти не виділялися  

10 Газопостачання  села 

Братениця Богодухівського 

району Харківської області 

 

3376,1 Кошти не виділялися  

 


