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Звіт голови районної державної адміністрації  за 2016 рік  
з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та 

культурного розвитку Богодухівського району й делегованих районною 
радою повноважень  

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

адміністрації», наказу Національного агентства  України з питань державної 
служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку 
проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» надаю звіт 
голови  районної державної адміністрації за 2016 рік з  питань виконання 
бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку 
Богодухівського району й делегованих районною радою повноважень.  

Діяльність  районної державної адміністрації в 2016 році була спрямована 
на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України 
та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і 
доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій, 
Програми економічного і соціального розвитку району на  2016 рік, 
Пріоритетних напрямів роботи районної державної адміністрації та органів 
місцевого самоврядування району, затверджених розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 01 лютого 2016 року №28, районних 
програм та заходів, здійснення інших визначених законами, а також 
делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної 
політики. 

Забезпечена стабільна суспільно-політична ситуація в районі та  
координація діяльності районною державною адміністрацію районних 
організацій політичних партій,  громадських організацій, об’єднань громадян. 
Неодноразово проводилися колективні зустрічі, «круглі столи»,  наради, бесіди 
за участю  представників  громадських організацій та політичних партій. 

Протягом 2016 року відбулося 4 засідання Координаційної ради 
місцевого самоврядування, інформація  щодо розглянутих питань  була 
висвітлена на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. 

Членами робочої групи з підтримки та впровадження заходів з 
добровільного об’єднання територіальних громад упродовж  року проведено    
86 зустрічей з представниками трудових колективів підприємств, установ та 
організацій, населенням місцевих рад з метою роз’яснювальної роботи щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад.  

27 квітня 2016 року з керівниками органів місцевого самоврядування 
району відбувся круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування. Розвиток 
сільських територій та рішення з енергоефективності. Досвід Республіки 
Польща та перспективи співпраці» за участю Лєщінського Влодзімежа – 
консула з економічних та політичних питань Генерального Консульства 
Республіки Польща у м.Харкові, Баринової Діани Семенівни, керівника 
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Харківського регіонального Офісу з підтримки реформи місцевого 
самоврядування, В’ячеслава Новікова, екс-керівник Бюро торговельного 
радника Міністерства економіки Республіки Польща, Нестеренка Віктора 
Вікторовича, заступника голови правління ГО «Польсько-українська аграрна 
асоціація». 

Забезпечено реалізацію Календарного плану основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення позачергових виборів Сіннянського 
сільського голови Богодухівського району Харківської області  26 червня               
2016 року та інформування обласної державної адміністрації про проведення    
04 грудня 2016 року проміжних виборів депутата Вінницько-Іванівськокої 
сільської ради Богодухівського району Харківської області. 

Протягом минулого року в районі діяло 31 програма щодо соціально-
економічного розвитку, зайнятості та соціального захисту населення, освіти, 
охорони здоров’я, культури та туризму, спорту тощо.  

Головними організаційно-розпорядчими функціями адміністрації є 
прийняття розпоряджень. Протягом 2016 року головою районної державної 
адміністрації видано 449 розпоряджень  з основної діяльності. 

За звітний період проведено 12 засідань колегії районної державної  
адміністрації (у тому числі:  1 виїзне - на базі СТОВ «Колос-АС» та 2 спільних 
із зборами адміністративно-господарського активу району та колегією відділу 
освіти районної державної адміністрації), на яких розглянуто 58 питань щодо 
роботи різних галузей господарського комплексу та соціально-економічного 
розвитку району, виконання бюджету. За наслідками розгляду питань на 
засіданнях колегії райдержадміністрації прийнято 46 розпоряджень.   

Забезпечено проведення 12 нарад у голови районної державної 
адміністрації за участю керівництва районної державної адміністрації, 
керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, 
територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій району, у ході яких розглянуто 67 питань, 
за їх наслідками головою районної державної адміністрації видано 
48 доручень. 

До районної державної адміністрації протягом 2016 року надійшло                    
437 звернень, 73% з  яких - питання комунального господарства та соціального 
захисту.  

Керівництвом районної державної адміністрації здійснювались особисті 
та виїзні прийоми громадян. За 2016 рік проведено головою районної державної 
адміністрації та його заступником особистих прийомів - 39, виїзних - 32. 

В 2016 році було проведено 25 «прямих ліній» за участю керівників 
структурних підрозділів районної державної адміністрації. В районній газеті 
«Маяк» опубліковано 58 виступів керівників усіх рівнів органів виконавчої 
влади Богодухівського району. 
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До системи обліку документів, що містять публічну інформацію, 
розпорядником якої є районна державна адміністрація торік внесені                        
347 документів. 

Станом на 01 січня 2017 року до районної державної адміністрації 
надійшло 98 запитів на інформацію від фізичних та юридичних осіб.  Всім 
запитувачам, у відведені законодавством строки надано змістовну відповідь. 

Працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яку 
очолює особисто голова районної державної адміністрації. За звітний період 
проведено 11 таких засідань.  

Утворені і працюють 64 консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів районної державної адміністрації.  

Значна увага в районі приділялася навчанню кадрів органів місцевого 
самоврядування, обміну досвідом роботи. Проведено 4 семінари-наради з 
сільськими, селищними, міським головами та навчання секретарів місцевих рад 
району. Така форма роботи дала можливість посадовим особам місцевого 
самоврядування підвищити і оновити свою професійну компетентність шляхом 
спілкування з колегами, вивчення позитивного досвіду роботи з деяких 
напрямків діяльності.  

Здійснено організаційно-методичну роботу щодо організації та 
проведення заходів з нагоди державних свят та суспільно-значущих дат. 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації, у районній газеті «Маяк» 
протягом року оперативно висвітлювалася інформація щодо роботи районної 
державної адміністрації. 

Діяльність районної державної адміністрації забезпечували: апарат 
районної державної адміністрації, який складається із 5 підрозділів та                             
12 самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

У лютому минулого року утворено новий структурний підрозділ районної 
державної адміністрації - сектор державної реєстрації у складі 2 осіб. 

Відповідно до Закону України  «Про державну службу» проведено 
оптимізацію структури апарату районної державної адміністрації, чисельність 
працівників якого скорочено на 8 штатних одиниць; упорядковано структуру 
структурних підрозділів районної державної адміністрації. Скорочення на                  
2,5 штатні одиниці відбулося в управлінні агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації, яке перейменовано у відділ. Чисельність управління 
соціального захисту населення і служби у справах дітей зменшено на 1 штатну 
одиницю по кожному з них. 

На території району функціонує 15 територіальних органів виконавчої 
влади, у діяльності яких також відбулися суттєві зміни. Зокрема 
реорганізовано: 

- Богодухівську ОДПІ ГУ ДФС України у Харківській області  у 
Богодухівське відділення Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС України у Харківській 
області; 
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- управління Пенсійного фонду у Богодухівському районі у 
Богодухівське об’єднане управління  Пенсійного фонду України у Харківській 
області; 

- управління ветеринарної медицини в Богодухівському районі в 
управління Держпродспоживслужби в Богодухівському районі; 

- Богодухівське відділення Валківського відділу поліції ГУ національної 
поліції України в Харківській області у Богодухівський відділ  поліції ГУ 
національної поліції України в Харківській області. 
          Ліквідовано районне управління юстиції. 

Створено Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 
Головний фактор розвитку суспільства - економіка. Саме розвиток 

економіки  є двигуном підвищення соціальних стандартів життя і вирішення 
проблем жителів району. 

Реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку району 
на 2016 рік (далі – Програма) сприяла забезпеченню стабільної роботи 
господарського комплексу, подальшого розвитку соціальної та гуманітарної 
сфер району. 

 
Виконання бюджету 

Станом на 01 січня 2017 року до зведеного бюджету Богодухівського 
району по доходах зараховано 301,2 млн. грн., або  103,2% (перевиконання 
склало 9,5 млн. грн.) до показників, затвержених органами місцевого 
самоврядування з урахуванням внесених змін (291,7 млн. грн.). При цьому 
загальний фонд виконаний на 102,5%, спеціальний фонд – 117,4%.  

Доходна частина бюджету (без врахування  міжбюджетних трансфертів) 
виконана на 128,4% до затвердженого плану з урахуванням змін. При плані 
доходів 76,5 млн. грн., фактично  надійшло 98,3 млн. грн.  

        До загального фонду бюджету району надійшло  87,11 млн. грн., що 
становить 122,5% до уточнених показників  та 159,9% виконання до 
надходжень минулого року  (більше на 32,6 млн. грн.). 

 Районний бюджет, при фактичному надходженні 42,8 млн. грн. та 
планових показниках зі  змінами 37,2 млн. грн., виконаний   на  115,2%.             
          Виконання планових показників забезпечено по всім податках. 

Всі 24 місцевих бюджети отримали понадпланові надходження. 
          Найбільшу питому вагу доходної частини складає податок на доходи 
фізичних осіб – 48,3% у загальному обсягу доходів. По цьому джерелу  
надійшло  42,1 млн. грн. – це   на 14,6 млн. грн., більше   ніж за відповідний 
період в 2015 році та на 5,3 млн. грн., більше до планових показників.   
         Плати за землю до місцевих бюджетів надійшло 14,4 млн. грн., що 
становить 129,7% до показників затверджених місцевими радами з 
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урахуванням внесених змін. У порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року надходження збільшились на 5,6 млн. грн.  В районі проведена робота по 
збільшенню ставок плати за землю за рахунок поновленння нормативно 
грошової оцінки землі по всіх місцевих радах.          
          Податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло                    
1,6 млн. грн., що становить  171,1% до показників затверджених місцевими 
радами з урахуванням внесених змін. У порівнянні з аналогічним періодом 
2015 року надходження цього податку збільшились на   0,9 млн. грн.  

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів до місцевих 
бюджетів надійшла в сумі 2,1 млн. грн., що становить  102,2% до показників 
затверджених місцевими радами з урахуванням внесених змін. У порівнянні з 
аналогічним періодом 2015 року надходження збільшились на 1,0 млн. грн.  

Акцизний податок до місцевих бюджетів надійшов в сумі 5,8 млн. грн., 
що становить 119,9% до показників затверджених місцевими радами з 
урахуванням внесених змін. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 роком 
надходження збільшились на 2,2 млн. грн.  

Єдиного податку надійшло 19,0 млн. грн., що становить 137,2% до 
показників затверджених місцевими радами з урахування внесених змін. У 
порівнянні з аналогічним періодом 2015 роком надходження збільшилися на       
8,3 млн. грн.  

Спеціальний фонд (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) 
виконаний на 205,9% до затвердженого плану з урахуванням змін, при 
уточненому плані – 5,4 млн. грн., фактично надійшло –11,1 млн. грн.            
Спостерігається збільшення власних надходжень бюджетних установ на                  
5,3 млн. грн. за рахунок збільшення надходження благодійних внесків.  

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення надійшли в сумі 1,2 млн. грн. що становить 102,9% до показників 
затверджених місцевими радами з урахування внесених змін. У порівнянні з 
2015 роком надходження збільшились на 246,3 тис. грн. 

Кошти, що надійшли протягом звітного періоду, в першу чергу 
спрямовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями, проплату за 
спожиті бюджетною сферою енергоносії та інші соціальні видатки.  
           Станом на 01 січня 2017 року  заборгованість з даних виплат відсутня. 
           Видаткова частина бюджету виконана на 94,9%, в тому числі по 
загальному фонду – на 96,8%, спеціальному – 80,0%. 
           При планових показниках загального фонду 240,6 млн. грн. виконання 
склало 233,0 млн. грн. В тому числі виконання по галузях склало: «освіта» -
95%, «охорона здоров’я» - 98,8% «культура» - 93,3%, «фізкультура - 100%, 
«управління» - 96,8%, «житлово-комунальне господарство» - 94%. 
           При планових показниках спеціального фонду бюджету 42,5 млн. грн., 
виконання склало - 34,0 млн. грн. 
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           Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року по бюджетних 
установах відсутня. Рахується заборгованість по трансфертах населенню 
(пільги, субсидії) в сумі 29,1 млн. грн., в тому числі прострочена -11,2 млн. грн. 
за рахунок недонадходження субвенції із державного бюджету. 

  
Сільське господарство 

На сьогодні аграрний сектор є ключовою галуззю економіки, базовою 
складовою виступає сільське господарство. Цей сектор також формує основу 
продовольчої, і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки, а також 
формує соціально-економічні основи розвитку району. 

Протягом 2016 року в районі вживалися комплексні заходи, спрямовані на 
нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її 
конкурентоспроможності, вирішення соціальних проблем села. 

Забезпечено оновлення та техніко-технологічне переоснащення галузі. 
Господарствами району придбано сільськогосподарської техніки і обладнання 
вітчизняного та іноземного виробництва на суму 35,1 млн.грн., що на 2% 
більше, ніж у попередньому році. 

У порівнянні з минулим 2015 роком показник нарахування орендної 
плати у відсотках до грошової оцінки був збільшений на 0,6%, і склав 5,4%. 
Розмір орендної плати на 1 га становить 1902,00 грн. Всього за 2016 рік 
нараховано 85911,5тис.грн. орендної плати, з яких виплачено 82253,9 тис. грн., 
або 96%. 

Протягом минулого року зарплата одного штатного працівника по галузі 
зросла на 583 грн., або 20,4% (з 2850 грн. на 01 січня 2016 року до 3433 грн. на 
01 січня 2017 року).  

Обсяги виробництва  продукції, вирощеної  сільгосппідприємствами 
району, зросли  проти показників 2015 року за такими напрямками: 

- цукрових буряків  - у 2,6 разів; 
- соняшнику  - на 4%; 
Через складні погодні умови восени 2015 року скорочені обсяги 

виробництва озимих  культур, а також сої на 10%. При цьому, прогнозні 
показники по названих культурах перевиконані. 

У галузі тваринництва відбулося зменшення поголів’я великої рогатої 
худоби на 133 голови, в тому числі корів - на 63 голови, в результаті чого 
виробництва молока скоротилося на 8,9%.   

Поголів’я свиней зросло на 7,9%. Показник «вирощування худоби та 
птиці» (жива маса) склав 629,3 т, що на 4,9% більше, ніж  за 2015 рік.  

 
Промисловість 

Провідну роль у господарському комплексі району відіграє 
промисловість, яка за обсягом реалізованої продукції займає другу позицію 
після агропромислового комплексу. 
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За  попередніми даними, торік промисловим комплексом району 
реалізовано товарів, робіт і послуг на суму 870 млн. грн., Програмою 
передбачалося  705,9 млн.грн.  

У минулому році галузь в цілому виконала поставлені завдання. 
Незважаючи на відсутність сировини в районі, працювало ПАТ «Первухінський 
цукрозавод»,  збудував цех та встановив у ньому імпортну лінію по 
виробництву творога ТОВ «Богодухівський молзавод».  Виконувалися заходи з 
енегозбереження на ПАТ «Богодухівський м’ясокомбінат»,                                                 
ТОВ «Богодухівський молзавод», ПП «ХЕЛКОМ», ПАТ «Первухінський 
цукрозавод»,  КП «Богодухіввода», ТОВ «Добросмак». 

Торік  підприємства району зберегли трудовий потенціал та підвищили 
середній рівень заробітної плати працівникам    на 11%.  

Важливу роль в економіці району відіграють також промислові 
підприємства, які не входять до облікового кола, а саме: Богодухівський 
електромеханічний завод філії ДНВП «Об’єднання Комунар», ТОВ “Лєкорна”,  
ТОВ «М’ясокомбінат «М’ясний», на яких працюють близько 1000 жителів 
району. 

Разом з тим, існує проблема збуту продукції та отримання замовлення на 
її виготовлення для окремих підприємства галузі.  

 
Енергозабезпечення 

У рамках реалізації державної та регіональної програм зі скорочення 
споживання природного газу та переходу на альтернативні джерела енергії 
реалізуються заходи, спрямовані на посилення енергонезалежності  району. 

Більшість підприємств промислового комплексу працюють у цьому 
напрямку не перший рік, по можливості виводячи природний газ з 
технологічних процесів і максимально скорочуючи його споживання на 
опалення. Вжито низку заходів щодо підвищення енергозбереження та 
енергоефективності в бюджетній сфері району, основні з яких:  

- придбано модульну котельню для переведення на альтернативне 
опалення Богодухівської дитячої музичної школи та приміщення моргу                                        
КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня; 

- проведено заміну газового котла на котел з використанням 
альтернативного палива в дошкільному навчальному закладі №8  (160 тис.грн.),  
замінено систему опалення в  дошкільних навчальних закладах №8 та №6 м. 
Богодухова, закуплено  8 нових котлів на альтернативному виді палива для 
опалення бюджетних установ району, встановлено  твердопаливний котел для 
опалення адміністративної будівлі на ПАТ  «Первухінський цукровий завод» та 
проведена модернізація котельного обладнання з метою економії природного 
газу на 5%, придбано твердопаливний котел ТОВ «Добросмак»;  

- виконано значний обсяг робіт  по заміні віконних та дверних блоків, а 
саме у: медичних закладах - 34 вікна та 18 дверей; будівлях органів місцевого 
самоврядування - 18 вікон та 2 дверей; дошкільних закладах району - 55 вікон 
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та 5 дверей;  загальноосвітніх навчальних закладах - 822 вікна та 12 дверей; 
Богодухівському центрі дитячої та юнацької творчості  - 40 вікон;  закладах 
культури – 44 вікнка та 3 дверей;  дитячо-юнацькій спортивній школі -                    
14 вікон та 2 дверей. 

За кошти районного бюджету виготовлена проектно-кошторисна 
документація щодо заміни котлів та реконструкції тепломережі 
Богодухівського ліцею №3 (69,9 тис.грн.), будівництво котельні для 
Губарівського НВК (12 тис.грн.). За кошти міського бюджету розроблено 
проектно-кошторисну документацію на заміну системи опалення в  
дошкільному навчальному закладі №3. 

У рамках пільгової програми кредитування заходів з енергозбереження у 
минулому році 110 громадян отримали пільгові кредити в Богодухівському 
відділенні  АТ “Ощадбанк ” на суму 1,3 млн. грн. 

За 2016 рік в район  надійшло  56089,5 тис. кВт. год. електричної енергії, 
що на 6,7% більше, ніж у попередньому році.  Рівень розрахунків за спожиту 
електроенергію по району склав 96,3%, у тому числі: 

- установи державного бюджету - 95,8%; 
- установи обласного бюджету - 100%; 
-   установи місцевих бюджетів району - 99,9%; 
-   підприємства житлово-комунального господарства - 93,2%. 
Торік  у районі спожито 19377,121 тис. м3 газу. Рівень розрахунків за 

спожитий природний газ по району склав 99,3%, у тому числі по установах, які 
фінансуються з: 

- місцевих бюджетів району - 98,2%; 
- обласного бюджету - 103,5%; 
-  державного бюджету - 90,1%. 
 

Транспорт і зв’язок  
На ринку автотранспортних послуг району на автобусних маршрутах 

працюють 4 пасажироперевізники: ТОВ «Авто-ОВІ», ТОВ «Вікінг Авто»,                              
КП «Богодухівжитло», ФОП Дубонос Н.В.  

Основним пасажироперевізником в районі є ТОВ «Авто-ОВІ», яке 
працює близько п’яти  років. Обслуговує міжміський маршрут Богодухів-
Харків та 11 приміських маршрутів. 

У квітні 2016 року проведено конкурс на перевезення пасажирів на 
приміському автобусному маршруті Богодухів (АС) – Вінницькі Івани із 
заїздом у с.Степне (переможцем визнано ФОП Дубонос Н.В.). 

Обсяги пасажироперевезень за 2016 рік  зросли на 14,2 % і склали                      
399 тис.пасажирів. 

Разом з тим, не вдалося забезпечити перевізникам відшкодування із 
місцевих бюджетів району за перевезення пільгових категорій громадян. 
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Проведена часткова виплата компенсації за перевезення пільгової категорії 
громадян на приміських маршрутах у розмірі 11 тис.грн.  

Зі сторони перевізників допускалися понаднормовані зриви рейсів. 
Обсяги вантажоперевезень склали 89,5 тис.т, або 100,4% до показника за 

2015 рік. 
Торік за кошти місцевих рад району  встановлено 7 автобусних 

павільйонів, а саме:  в місті Богодухові,  селах Вінницькі Івани, Олександрівка, 
Павлівка, Степне, Ульяновка та Хрущова Микитівка. 

Основними операторами зв’язку є районний центр телекомунікацій №321 
Харківської філії ПАТ «Укртелеком» та Поштамп - Центр поштового зв’язку 
№1 Харківської дирекції УДППЗТ «Укрпошта». 

У 2016 році центр телекомунікацій №321 Харківської філії 
ПАТ «Укртелеком» виконав роботи щодо часткової модернізації мережі: 
замінено магістральні кабелі на волокнооптичні із введенням в експлуатацію 
телекомунікаційних шафів по вул.Шевченка та вул.Центральна в м.Богодухові. 
Кількість абонентів, які користуються послугою Інтернет протягом року зросла 
на 300 осіб і на початок 2017 року становила 2960 осіб. 

Конкурентне середовище на ринку щодо надання послуг: 
- інтернету в районі забезпечує інтернет-провайдер ТОВ «Радіо-лінк», 

який поступово розширює свою мережу; 
- поштового зв’язку - компанія «Нова пошта», працює 2 відділення в 

м.Богодухові.  
 

Реформування житлово-комунального господарства, будівельна галузь 
З початку 2016 року споживачів району забезпечено житлово-

комунальними послугами у необхідних обсягах. 
Створено та працює комунальне підприємство «Господар» Богодухівської 

районної ради, яке надає послуги щодо ремонту комунальних автодоріг району 
та теплопостачання окремих бюджетних установ району. 

Станом на 01 січня 2017 року рівень розрахунків споживачів за послуги 
теплопостачання (по КП «Господар») склали - 48%, в тому числі: по установах, 
які фінансуються з державного бюджету - 69%; інших (госпрозрахункових) 
споживачах - 22%; установах, що фінансуються з місцевих бюджетів району - 
проплата не здійснювалася. Населення послугами централізованого 
теплопостачання не користується. 

По оплаті послуг водопостачання та водовідведення рівень розрахунків 
споживачів у 2016 році склав 98%, у тому числі: населення - 108%; установи, 
що фінансуються з державного бюджету - 102%, обласного бюджету -110%, 
місцевих бюджетів району - 90%;  з утримання житла - 96%. 

Протягом 2016 року відповідними органами місцевого самоврядування 
прийнято 8 рішень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. 
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З метою стимулювання населення до більш раціонального споживання 
послуг водопостачання, в районі проводилася робота щодо оснащення 
багатоквартирного житлового фонду відповідними будинковими приладами 
обліку холодної води. Торік  їх встановлено 13 в м. Богодухові. 

Продовжувалася робота щодо створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ).  

Станом на 01 січня 2017 року в районі налічувалося 17 ОСББ з них:                 
15 - в  м. Богодухові, 1 ОСББ - в смт Гути, 1 ОСББ – в с-щі Максимівка. До 
складу зазначених об’єднань входить 19 житлових будинків, загальною 
площею  21,489 тис. кв.м.  У минулому році було створено 2 об’єднання при 
плані -1. 

За 2016 рік введено в експлуатацію 1303 кв.м житла, що у 2,2 рази 
перевищує завдання Програми. 

Торік на проведення ремонту та утримання комунальних доріг  району  
освоєні   кошти місцевих бюджетів у сумі 2482,1 тис. грн., а саме: міською 
радою - 1698,8 тис. грн.,  Петропавлівською - 140,0 тис. грн., Губарівською -                     
39,3 тис. грн., Сіннянською - 1,4 тис. грн., Івано-Шийчинською  169,4 тис. грн., 
Улянівською - 102,4 тис. грн., Сазоно-Баланівською - 3,0 тис. грн., Павлівською 
- 14,0 тис. грн., Дмитрівською - 130,0 тис. грн., Зарябинською - 42,0 тис. грн., 
Крисинською - 114,3 тис. грн., Олександрівською - 5,0 тис. грн. та 
Вінницькоіванівською - 15,0 тис. грн. сільськими радами та 7,5 тис. грн. -  
Шарівською селищною радою. 

Крім того, на капітальний ремонт автодоріг району  було виділено             
4589,5 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій. Освоєно 785,4 тис.грн. на проведення капітального ремонту дороги 
по вул.Заводська в м.Богодухові, решта коштів повернута до державного 
бюджету через погіршення погодних умов, що не дало можливості виконати 
ремонтні роботи.  

На завершення робіт по об’єкту «Будівництво водопровідної мережі від 
водогону по вул. Пушкіна до водозабору по  вул. Катукова в м. Богодухові» 
освоєні кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 370 тис.грн. та 
міського бюджету - 47,6 тис.грн.. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
проводилася робота щодо капітального ремонту водопровідної мережі в 
с.Первухінка Гутянської селищної ради. Освоєні кошти в сумі  2707 тис.грн. 
 Проводилася робота щодо введення в експлуатацію артсвердловини в 
с.Сазоно-Баланівка, замовлено виготовлення башти Рожновського, яку 
планується встановити у квітні 2017 року.  
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У рамках проекту «Разом у майбутнє» проведена реконструкція  
водопровідної мережі на 2 вулицях в с.Сазоно-Баланівка (190 тис.грн.) та в 
с.Степне (62,3 тис.грн.). 

У с.Губарівка встановлена башта Рожновського та підведено лінію 
електропередач до артсвердловини. 

Із бюджету Сухининської сільської ради було спрямовано 22,5 тис.грн. на 
придбання матеріалів та ремонт башти Рожновського  у с.Сухини. 

Виконано роботи щодо ремонту та реконструкції водопровідної мережі в 
с.Куп’єваха (30 тис.грн.) (замінено 500 м металевих труб на пластикові).  

Встановлено 2 енергоефективні насоси підйому води на                                         
КП «Богодухіввода». 

 

Охорона навколишнього природного середовища 
Для покращення екологічної ситуації в районі завершено будівництво 

Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухові (І черга) 
потужністю 39 тис.куб.м на рік. 

Проводилася робота з організації вивозу твердих побутових відходів із 
сільських населених пунктів району. Торік було   придбано 45 контейнерів 
(міською радою - 25 шт., Вінницько-Іванівською - 2 шт., Кленівською -                 
15 шт.,  Степнянською - 3 шт.). У 16 із  23 (міській, Губарівській, Сазоно-
Баланівкій, Шарівській, Павлівській, Куп’єваській, Сіннянській, Сухининській, 
Зарябинській, Хр. Микитівській, Степнянській, В. Іванівській, Кленівській, 
Червононивській – КП «Богодухівжитло», Максимівка та Петропавлівка – КП 
«Вільшанське»,  Крисине - ФОП Юхта,) місцевих радах організована постійна 
робота із збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

Продовжено будівництво каналізаційного колектору по вул. Чалого,                 
вул. Загорулька, вул. Урицького в м. Богодухові, на який було виділено кошти в 
сумі 426,5 тис.грн з державного фонду регіонального розвитку та 47,6 тис.грн. - 
субвенція з міського бюджету обласному бюджету. 

Проблемами залишаються: 
- будівництво очисних споруд в  с. Семенів Яр, які перебувають на 

балансі Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури обласної державної адміністрації. Розпочато виготовлення 
проектно-кошторисної документації на вказаний об’єкт (освоєно 345 тис.грн.); 

- 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 
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У районі протягом 2016 року  мережа підприємств роздрібної торгівлі 
зросла на 4 одиниці (відкрито 5 магазини та 1 кіоск, закрито 2 торговельні 
точки). Станом на 01 січня 2017 року потреби споживачів району задовольняли 
241 магазин (в тому числі 2 супермаркети), 22 підприємства ресторанного 
господарства та 112 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 2016 році мережа побутових послуг скоротилася  на  1 одиницю.  
Розпочали діяльність 14  суб’єктів господарювання: 2 -  по  ремонту взуття,                     
2 - послуги перукарні, 12 – інші  послуги та припинили діяльність 17 осіб, 10 з 
яких - по наданню перукарських послуг.  

 Станом на 01 січня 2017 року  в районі зареєстровано   152 суб’єкти 
підприємницької діяльності, які надають побутові послуги.  

Споживчий ринок району був забезпечений широким асортиментом 
промислової і продовольчої продукції. 
          Поряд з цим, проблемою галузі залишається питання легалізації 
діяльності найманих працівників та виплата заробітної плати «в конвертах». 
Вирішення даної проблеми є пріоритетним завданням на 2017 рік. 

 
Цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг 

Цінова ситуація на споживчому ринку району в 2016 році значною мірою 
залежала від продовження падіння курсу гривні, зростання цін на природний 
газ, електроенергію, підвищення тарифів на комунальні послуги та інших 
факторів. 

Відбулося подорожчання на більшість  продуктів харчування. Найбільше 
зросла ціна на крупу гречану – на 34%; молоко та молочні продукти - на                    
20 - 31%,  олію соняшникову - на 10%. При цьому зменшилися ціни на  овочі, а 
саме: моркву, цибулю ріпчасту та капусту – у 2 рази,  буряк - на 30%. Ціни на 
цукор,  картоплю, яйця  майже не змінилися.  Дещо зросли ціни на м’ясо,  
борошно  та  хлібобулочні вироби. 

Протягом року ціни на автобусне сполучення, на послуги водопостачання  
та водовідведення  не мінялися. 

Значно підвищились ціни на електроенергію  – на 60,0%, природний газ - 
на 45,8%. 

 
Капітальні інвестиції 

За попередніми даними  обсяги капітальних інвестицій, які освоєні в 
районі склали  110 млн.грн., або 217% до планових показників. 



13 

 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у минулому 
році були  бюджетні кошти,  за рахунок яких освоєно близько 53% їх 
загального обсягу. 

Розпочато роботи щодо реконструкції будівлі шкіро-венерологічного 
диспансеру, розташованої  по вул. Моргунова, 23Б в місті Богодухові під житло 
для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. За кошти 
міського бюджету виготовлена проектно-кошторисна документація по 
названому об’єкту. Загальна кошторисна вартість робіт відповідно до проектно-
кошторисної документації складає 7630,345 тис.грн. Фінансування робіт 
здійснюється в  рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної 
інфраструктури.  УФСІ-V»  за підтримки Уряду Німеччини через  німецький 
банк (KfW).  
 

Розвиток малого та середнього бізнесу 
За попередніми даними, станом на 01 січня 2017 року в районі 

здійснювали діяльність 182 малих підприємства, що складає 99% від 
прогнозного показника Програми.  

Із загальної кількості малих підприємств - 103, або 57% становлять  
фермерські господарства, у користуванні яких знаходиться 14503,8 га 
сільськогосподарських угідь. В середньому на одне господарство припадає 
140,8 га сільгоспугідь. 

Протягом 2016 року кількість малих підприємств зросла на 2 одиниці. 
Кількість підприємців - фізичних осіб району зменшилась на 15 осіб і станом на 
01 січня 2017 року  склала 1028 осіб, або 101% від прогнозного показника.  

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

 
Підтримка дітей та молоді 

Протягом 2016 року оздоровленням та відпочинком було охоплено               
3900 дітей району, або 100% від загальної чисельності дітей віком 7-17 років 
(3900 дітей), у тому числі 3377 дітей соціально незахищених категорій                
(100% від загальної кількості таких дітей). 

На фінансування оздоровчої кампанії були спрямовані кошти в сумі                    
8 797,2 тис. грн. з усіх джерел фінансування, в тому числі із районного бюджету 
- 382,7 тис. грн. Загальна сума на 6% більша, ніж за попередній рік.  

З районного бюджету торік було  виділено 135,2 тис. грн. на реалізацію 
цільової соціальної програми «Молодь України» у Богодухівському районі 
Харківської області   на 2016-2020 роки», що на 41% більше, ніж у 
попередньому році. 

 
Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 
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Станом на 01 січня  2017 року на первинному обліку служби у справах 
дітей перебувало 77 дітей-сиріт  дітей, позбавлених батьківського піклування. 
До сімейних форм виховання влаштовано 76 дітей, з них: 26 - виховуються у 
прийомні сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; 50 - у сім’ях опікунів, 
піклувальників, 1 дитина навчається в училищі на повному державному 
забезпеченні. Протягом останніх 4 років жодна дитина не була влаштована до 
інтернатного закладу. 

На даний час в районі створені і функціонують 2 дитячих будинки 
сімейного типу, в яких виховується 10 дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та 9 прийомних сімей, у яких виховується 14 дітей. 

Торік на базі прийомної сім’ї створений дитячий будинок сімейного типу 
та влаштована 1 дитина, та створено 1 прийомну сім’ю, влаштовано 1 дитину. 
Також до сімей довлаштовано 3 дітей, припинено функціонування  прийомної 
сім’ї, у зв’язку з досягненням повноліття прийомною дитиною та укладанням 
шлюбу, також 3  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, 
виведено з дитячих будинків сімейного типу, у зв’язку зі вступом дітей до 
навчальних закладів, проживанням у гуртожитках  та переходом на повне 
державне забезпечення. 

У районі практично вирішена проблема дитячої бездоглядності та 
безпритульності. Протягом 2016 року 4 дитини було влаштовано до 
Харківських обласних  центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з 
метою надання допомоги дітям, які виховуються в сім’ях, що перебувають у 
складних життєвих обставинах. 

 
Охорона здоров'я 

Станом на 01 січня 2017 року  мережа закладів охорони здоров’я району 
включала  2 заклади, а саме: КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня 
та КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського 
району».  

Показники укомплектованості штатних посад лікарями та молодшими 
медичними працівниками з медичною освітою зберігаються на рівні останніх 
років і становлять 87,2% та 97,2% відповідно. При цьому, укомплектованість 
сімейними лікарями забезпечена на 77,8%. 

Торік була збережена кількість лікарняних ліжок цілодобового 
перебування хворих, яка складала 205 одиниць.   

Демографічна ситуація в районі  залишається складною. У порівняні з 
2015 роком на 6% зменшився показник народжуваності. І хоча показник 
загальної смертності також скоротився на 9,1%, однак він у  2,14 рази 
перевищує показник народжуваності.  
          Не було зареєстровано малюкової смертності серед новонароджених. 
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З метою раннього виявлення захворювань забезпечувалися цільові 
профілактичні огляди населення району. Стан виконання плану профоглядів 
наступний: на виявлення артеріальної гіпертонії - 100%, стенокардія - 100,1%, 
глаукоми - 92,7%, цукровий діабет - 98,7%, флюорографічне обстеження - 
110%, онкопрофогляди жінок - 75,2%, при цьому забезпечується 100% рівень 
цитологічних обстежень. 

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

Обстежено на ВІЛ-інфекцію 345 вагітних,  ВІЛ-інфікованих не виявлено. 
Показник захворюваності серед населення у 2016 році  зріс  на 1,8% і 

становить 70387 на 100 тис.нас проти 69112 - у 2015 році. 
Показник «поширеність хвороб» серед населення району за 2016 рік 

склав 192172 випадків на 100 тис.населення, що на 0,2% менше, ніж за 
попередній рік. У структурі поширеності захворювань за класами хвороб:             
І місце - хвороби системи кровообігу (33%), ІІ місце - хвороби органів дихання  
(18,1%), ІІІ місце - хвороби органів травлення (8,3%).   

Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції торік не 
перевищувала епідеміологічний поріг. 

Забезпечувався гарантований державою обсяг безоплатної медичної 
допомоги соціально-незахищеним верствам населення в межах фінансових 
можливостей. На пільговий контингент були виділені кошти у сумі                       
930,9 тис.грн., які повністю використані.   

У районі безкоштовно отримували ліки хворі на туберкульоз та 
гемофілію, а також інсулін  - хворі на цукровий та нецукровий діабет.  

Здійснювалися виїзди фахівців КУОЗ Богодухівська  центральна районна 
лікарня в сільську місцевість. Виконано   41 виїзд для огляду дорослого 
населення (оглянуто 3054 осіб)  та 30 - дітей (оглянуто 1372 дітей). 

Фінансування галузі здійснювалося згідно із затвердженим бюджетом, 
який разом з додатково виділеними коштами  склав  23272 тис.грн., або 91,4% 
від мінімальної потреби.  Заробітна плата виплачувалася 100%, заборгованість 
відсутня.   

Проводилася робота щодо залучення позабюджетних для покращення 
матеріально- технічного стану закладу. За минулий рік їх отримано                      
4080,1 тис.грн., що у розрахунку на 1 мешканця становить 104,13 грн.. 

 
 

Освіта 
Станом на 01 січня 2017 року в районі функціонує 14 дошкільних 

навчальних закладів (далі - ДНЗ)  та 6 у складі навчально-виховних комплексів 
(далі - НВК), в яких здобувають дошкільну освіту 995 дітей. Це на 5 дітей 
більше, ніж у попередньому році. 
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Крім того, до дошкільних навчальних закладів зараховано на соціально-
педагогічний патронат  197  дітей віком від 3 до 6 (7) років (57 - по місту,                
140 - по сільській місцевості). 

Різними формами  дошкільної освіти охоплено 1167 дітей віком від 3 до 
6(7) років, що складає 99% від їх загальної чисельності, а  саме: 

- 690 дітей по місту (100%);    
- 477 у сільській місцевості (97 %).  
Показник охоплення  різними формами дошкільної освіти дітей 

п’ятирічного віку складає 100 %.  Разом з тим, у сільській місцевості існує 
проблема щодо охоплення дітей дошкільною освітою. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
виконано роботи з реконструкції Горьківської ЗОШ I - II ступенів під дитячий  
дошкільний заклад в  с-щі Горького Богодухівського району, що дасть 
можливість додатково охопити більше 20 дітей дошкільного віку. На вказаному 
об’єкті освоєні кошти на суму майже 1,6 млн.грн.  

З 1 вересня 2016 року в районі функціонує 23 загальноосвітні навчальні 
заклади: заклади нового типу -1 гімназія, 1 колегіум, 1 ліцей; загальноосвітні 
навчальні заклади І-ІІІ ступенів – 5; загальноосвітні навчальні заклади                     
І-ІІ ступенів – 9; навчально-виховні комплекси «Загальноосвітній навчальний 
заклад-дошкільний навчальний заклад» - 6, в яких навчається 3212 учнів. 

    У відділі освіти районної державної адміністрації створено банк даних 
про дітей – інвалідів та хворих дітей згідно з висновками поглиблених 
медичних оглядів. 20 учням рекомендовано індивідуальне навчання. 

Навчання за вечірньою та екстернатною формою здійснюється на базі 
Крисинського навчально-виховного комплексу. 

Гаряче харчування учнів організоване в усіх 23 загальноосвітніх закладах. 
На базі 22 шкіл працюють власні їдальні. В Кручанській ЗОШ І-ІІ ступенів 
працює роздатковий пункт. Всього гарячим харчуванням у 2016/2017 
навчальному році охоплено 2144 учнів загальноосвітніх шкіл, що становить              
65 % від загальної їх кількості. За рахунок місцевого бюджету харчувалися 
1367 учнів початкової школи та всі учні пільгового контингенту відповідно до 
чинного законодавства (128 чоловік). 705 учнів харчувалися за батьківські 
кошти. Отримати гаряче харчування за власний рахунок можуть всі бажаючі 
учні.  

     В 2016/2017 навчальному році здійснюється підвезення 721 учня та                     
40 педагогічних працівників, що становить 100 %  від загальної потреби. 
Всього для підвезення учнів до місця навчання та вчителів до місця роботи 
залучено 17 одиниць автотранспорту. 

Поглиблений медичний огляд пройшли 3302 учня (100 %), було виявлено 
2661 патологій (80,5%  ), у тому числі вперше – 891 (26,9%).  На диспансерному 
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обліку перебувають 1257 учні, що складає (38%) від загальної кількості 
обстежених дітей. Практично здоровими визнано 1553 учні (47%).  

У ході підготовки до нового навчального року проведено поточний 
ремонт всіх класних приміщень навчальних закладів району.  

Значні суми кошти із різних джерел фінансування були вкладені на 
покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів району. 
Зокрема: 

- торік придбано 3 шкільні автобуси;   
- виконано роботи щодо заміни віконних та дверних блоків в  

Богодухівській гімназії №1, Богодухівському колегіумі №2, Богодухівському 
ліцею №3, Губарівському НВК та Кленівському НВК, Полковомикитівській, 
Шарівській, Гутянській та  Ульянівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Богодухівському 
центру дитячої та юнацької творчості; 

- проведено ремонт даху в Богодухівській гімназії №1 та Гутянській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- в рамках проекту «Разом у майбутнє» проведено реконструкцію 
харчоблоку в Павлівській ЗОШ І-ІІ ступенів; 

- придбано котли для Полковомикитівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Забродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 2 котли для Богодухівського ліцею №3; 

- придбано газовий  котел для Богодухівського центру дитячої та 
юнацької творчості; 

- придбано 23 ноутбуки для 5 (Шарівської та Полковомикитівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, Сазонобаланівської та Хрущовомикитівської ЗОШ І-ІІ ступенів та 
Червононивського НВК) за кошти районного бюджету; 

- відповідно до угоди між Урядом України та Урядом Китайської 
Народної республіки отримано 46 персональних комп’ютерних комплексів зі 
встановленим ліцензійним обладнанням (Богодухівська гімназія №1, 
Богодухівський колегіум №2, Шарівська та Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

- за кошти обласного бюджету придбано кабінет фізики в 
Богодухівський колегіум №2; 

- виконано ремонти ганків будівель Богодухівського центру дитячої та 
юнацької творчості та Губарівського НВК. 

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 28% від загальної кількості дітей шкільного віку, що на 7% 
більше порівняно з 2015 роком. У 2016 році було відкрито 7 гуртків 
туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямків. 

У 2016 році в центрі дитячої та юнацької творчості працювали 45 гуртків.  
Гуртки функціонували  не лише в центрі творчості, а й на базі Богодухівської 
гімназії №1, Богодухівського колегіуму №2, Богодухівського ліцею №3, 



18 

 

Крисинського НВК, Губарівського НВК, Петропавлівського НВК, Ульянівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Павлівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Навчання здійснювалося на високому професійному рівні, про що 
свідчать перемоги вихованців  у районних, обласних та Всеукраїнських 
фестивалях та конкурсах.  

 
Культура і туризм 

Мережа клубних закладів не змінилася і налічує 29 осередків.  
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. 

На території району діє культурно-пізнавальний туристичний маршрут 
«Мандруємо Богодухівщиною із минулого  у сьогодення»  - населеними 
пунктами Богодухів-Павлівка-Кручик-Гути-Шарівка.  

Проводилася робота щодо популяризації туристичних об’єктів, 
розташованих на території району. На сайті КЗ Богодухівської районної ради 
«Богодухівська централізована бібліотечна система» (далі - КЗ «БЦБС»)  створено 
розділ «Богодухів туристичний», де висвітлюються туристичні події, а на базі 
читальної зали центральної бібліотеки названого закладу  відкрито туристсько-
інформаційний пункт. 

У  липні  2016 року проведено І районний фестиваль народного 
мистецтва «Шарівський дивокрай». 

Підписано угоду між обласним комунальним закладом  «Харківський 
обласний методичний центр туризму» та КЗ «БЦБС» про співпрацю. Для 
представників туристичного бізнесу  Харківської області проведено інфо-тур 
місцями, пов’язаними із родиною Кенінга. 

Значна частина коштів із різних джерел фінансування була спрямована на 
покращення матеріально-технічного стану закладів культури. Зокрема, на: 

- капітальний ремонт будівель  - 2155,8 тис.грн.  (районного будинку 
культури - 1394,8 тис.грн. (обласний бюджет); Гутянського СБК - 370 тис.грн.               
(бюджет селищної ради), Шарівського СБК - 192 тис.грн. та Богодухівської 
дитячої музичної школи імені І В. Т. Борисова - 199 тис.грн. (різні джерела 
фінансування в рамках реалізації міні-проектів обласного конкурсу «Разом у 
майбутнє»); 

- поточний ремонт будівель - 586,8 тис.грн. (за кошти районного бюджету 
(228,8 тис.грн.) - районного будинку культури, КЗ «БЦБС», Богодухівської дитячої 
музичної школи імені  В. Т. Борисова; за кошти бюджетів відповідних рад                     
(259 тис.грн.) та позабюджетні кошти (99 тис.грн.) - Зарябинського, Крисинського, 
Сіннянського, Шарівського, Матвіївського сільських будинків культури, 
Семеноярського, Дмитрівського, Максимівського сільських клубів, Губарівської, 
Івано-Шийчинської, Братеницької та Крисинської бібліотек-філій; 
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- забезпечення теплопостачання (ремонт системи опалення РБК                           
(6,7 тис.грн.), відновлення системи опалення Шарівського СБК (112,8 тис.грн.), 
закупівля котлів для Сіннянського СК  (31 тис.грн.) та булер’яну  для 
Сухининського СК (12 тис.грн.), придбання модульної котельні для переведення 
на альтернативне опалення Богодухівської дитячої музичної школи                           
(199 тис.грн.); 

- придбання товарно-матеріальних цінностей - 275,7 тис.грн. (музичні 
інструменти, концертні костюми, комп’ютерна техніка, книги, тощо).  

 
Фізична культура і спорт 

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Богодухівському районі на 2014-2018 роки торік було виділено 2204 тис. грн. із 
районного бюджету, тоді як у попередньому році  - 685,2 тис.грн. 

Протягом минулого року підготовлено 105 спортсменів масових розрядів.                
Всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено понад 
19 тис. осіб.  

На території району функціонує 1 ДЮСШ, в якій займається 343 дітей, 
підлітків та молоді. Працює п’ять відділень, в яких здійснюється підготовка 
юних спортсменів з боксу, футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики. 

Вихованці ДЮСШ були неодноразовими призерами у змаганнях різних 
рівнів. Серед вагомих перемог є: срібна медаль першості України з легкої 
атлетики серед учнів 2001 року народження; 6 переможців та призерів в 
обласних змаганнях з легкої атлетики; 3 переможця змагань з боксу серії 
«Відкритий ринг», які проходили в м.Харкові, 6 - у турнірі пам’яті загиблих 
воїнів-афганців, які проходили в м.Чугуїв. 

Торік, у черговий - 19 раз  проведені змагання зі стрибків у висоту 
«Богодухівський стрибунець», в яких брали участь спортсмени із Харківського, 
Куп’янського, Золочівського районів Харківської області та із Житомира. 

У районі  розташовано 127 спортивних споруд. Майже на 90% виконано 
роботи щодо будівництва спортивного майданчика з синтетичним покриттям на 
пл.Театральна,2 в м.Богодухові. 

 
Зайнятість населення та ринок праці 

Ринок праці району характеризувався зменшенням рівня офіційно 
зареєстрованого безробіття населення працездатного віку з 2,34% станом на 
кінець грудня 2015 року до 2,29% - на кінець грудня поточного року. 

Стабілізації положення на ринку праці району сприяє послідовна робота з 
охоплення безробітних заходами активної політики зайнятості 
(працевлаштування, залучення до громадських та інших робіт тимчасового 
характеру, проходження професійного навчання). Одночасно, за різними 
напрямками активних форм зайнятості, за 2016 ріку залучено 2398 осіб, або 
105,9% , від числа зареєстрованих у службі зайнятості (за 2015 рік – 2398 осіб, 
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або 100,5% від числа зареєстрованих у службі зайнятості). Чисельність 
працевлаштованих безробітних громадян склала 1302 особи; професійним 
навчанням охоплено 427 безробітних; до громадських та інших робіт 
тимчасового характеру з початку року залучено 669 осіб. 

Відповідно до результатів моніторингу створення нових робочих місць, 
проведеного згідно з Методикою, затвердженою наказом Міністерства 
соціальної політики України від 23 вересня 2013 року № 611 в районі протягом 
2016 року створено   564 робочих місць. Завдання Програми щодо створення 
нових робочих місць за  2016 рік  перевиконано   на 28%. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного соціального 
внеску за торік працевлаштовано 57 безробітних, з яких 4 - внутрішньо 
переміщені особи. 

Навантаження на одне вільне робоче місце на 01 січня 2017 року -              
25 осіб, на відповідну дату минулого року - 27. 

Торік в роботі районного центру зайнятості впроваджені нові сервіси для 
задоволення кадрової потреби роботодавців та інформованості шукачів роботи 
щодо наявного вільного робочого місця шляхом створення слайд-ревю та 
відеороликів, які застосовуються під час індивідуальних прийомів безробітних 
та проведенні групових заходів, в он-лайн режимі працює конструктор резюме. 

З червня минулого року працює консалтинговий центр для забезпечення 
розвитку підприємницьких ініціатив та самозайнятості населення, а також 
надання супроводу з питань організації і провадження підприємницької 
діяльності.  

 
Грошові доходи населення та заробітна плата 

Розмір середньомісячної заробітної плати в районі у січні-вересні 
2016 року зріс на 20,2 % до відповідного періоду попереднього року та склав 
3242 грн.  

У районі здійснюється щотижневий моніторинг своєчасності виплати 
заробітної плати на підприємствах усіх форм власності. 
 Станом на 01 січня 2017 року статистична заборгованість із виплати 
заробітної плати відсутня. 

 
Соціальне забезпечення 

Забезпечено стабільне функціонування закладів системи соціального 
захисту населення району.  

Працівники територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) районної державної адміністрації обслуговували 
2427 громадян похилого віку та інвалідів. 

Крім того, в районі працює 3 інтернатні установи, в яких на повному 
державному утриманні проживало 258 підопічних.  
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У 2016 році субсидію на житлово-комунальні послуги було призначено 
8222 сім`ям на суму 56 млн. грн. У порівнянні з 2015 роком кількість 
отримувачів субсидій зросла на 70%, а сума призначень - у 2,6 разів.  

 На тверде паливо та скраплений газ у 2016 році субсидію призначено 
1192 сім’ям, що на 61,1% більше, ніж за попередній рік. Сума призначень у 
2016 році склала  2831,7 тис.грн., що у 2,7 разів перевищує показник 
попереднього року. 

Найбільш незахищеним верствам населення житлові субсидії 
призначаються як виняток з урахуванням конкретних обставин, які склалися в 
сім’ї, за рішенням комісії з питань соціальної політики районної державної 
адміністрації. Їх кількість у 2015 році становила 693 сім’ї, у 2016 році -                   
723 сім’ї. 

Проводилася широка роз’яснювальна робота щодо призначення субсидій. 
Зокрема, у районній газеті «Маяк» опубліковано 9 статей з означеного 
напрямку та 1 - в газеті «Вісник Богодухівщини». 

Торік 5458 сімей користувалися різними видами державної соціальної 
допомоги, яким було призначено допомогу на суму 49635,7 тис.грн. 
 Станом на 01 січня 2017 року 168 сімей отримували щомісячну адресну 
допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Сума 
призначеної допомоги склала 1865,5 тис. грн. 

Укладений  договір щодо надання послуг із здійснення соціальної та 
професійної адаптації учасників антитерористичної операції на суму 
35,5 тис. грн., кошти використано в повному обсязі. 10 учасників 
антитерористичної операції пройшли навчання за професією водій 
автотранспортних засобів. 

За 2016 рік адресну матеріальну допомогу надано  214 громадянам, які 
опинились в складних життєвих обставинах на суму 432,1 тис. грн. У 
попередньому році матеріальна допомога надана 135 громадянам на суму                  
150 тис. грн. 

Станом 01 січня 2017 року на обліку в управлінні перебуває                                
432 громадянина, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

У минулому році чисельність пільгових категорій громадян скоротилася 
на 49 осіб і склала 10126 пільговиків.  
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