
 

Інформація до публічного  звіту голови районної державної адміністрації                         

Анатолія РИСЦОВА з питань виконання бюджету, програм соціально-

економічного та культурного розвитку Богодухівського району й 

делегованих районною радою повноважень за 2020 рік 

 

У відповідності до статті 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 2020 рік з  питань виконання 

бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку 

Богодухівського району й делегованих районною радою повноважень.  

Діяльність  районної державної адміністрації у 2019 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 

2020 рік, районних програм та заходів, здійснення інших визначених законами, 

а також делегованих  районною радою повноважень і забезпечення реалізації 

державної політики у всіх сферах життєдіяльності. 

Забезпечена стабільна суспільно-політична ситуація в районі та  

координація діяльності районною державною адміністрацію районних 

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

Головними організаційно-розпорядчими функціями адміністрації є 

прийняття розпоряджень. Протягом 2020 року головою районної державної 

адміністрації  прийнято 404 розпорядження, з них: 339 розпоряджень з основної 

діяльності, 41 - з кадрових питань, таємних та для службового                    

користування  - 24. 

За звітний період проведено 6 засідань колегії районної державної 

адміністрації (у тому числі 2 спільно із зборами адміністративно-

господарського активу району та колегією сектору освіти районної державної 

адміністрації).  

Загалом у 2020 році на засіданнях колегії районної державної адміністрації 

розглянуто 22 планових питання. За наслідками прийнято 20 розпоряджень 

голови районної державної адміністрації. 

Забезпечено проведення 6 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 30 питань, за їх наслідками головою 

районної державної адміністрації видано  22 доручення.      

Значна увага була приділена взаємодії районної державної адміністрації з 

органами місцевого самоврядування району.  
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Проводилась спільна з районною радою робота щодо підготовки 

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

комісій ради. 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою сприяння здійсненню повноважень районної державної 

адміністрації у районної державної адміністрації станом на 01 січня 2021 року 

утворені і працюють 69 консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів районної державної адміністрації.  

Протягом 2020 року утворено 13 нових консультативно-дорадчих органів 

та припинили свою діяльність 9, головами консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів районної державної адміністрації переглянуто 

персональний склад 43 консультативно-дорадчих органів у зв’язку з кадровими 

змінами в районній державній адміністрації, за результатами яких були видані 

відповідні розпорядження голови районної державної адміністрації. На 

сьогоднішній день склади усіх комісій знаходяться в актуальному стані. 

Забезпечено підготовку матеріалів на 19 селекторних нарад обласної 

державної адміністрації. 

До районної державної адміністрації протягом 2020 року надійшло                  

168 звернень, що на 141,7% менше порівняно з аналогічним періодом                        

2019 року. Значний спад звернень громадян зумовлений запровадженням 

карантину у державі. Всі звернення надійшли поштою, що становить 100% від 

їх загальної кількості. 

Всього в листах, що надійшли до районної державної адміністрації, 

звернулося 790 громадян (збільшення на 1%).             

Слід відмітити, зменшилась кількість колективних звернень. Так, із 

загальної кількості звернень (168) протягом 2020 року надійшло                                

15 колективних звернень, на 5 менше порівняно з аналогічним періодом             

2019 року (20 колективних звернень). 

У зверненнях протягом 2020 року порушено 168 різноманітних питань 

(141,6% менше, ніж у 2019 році).  

До найчисленніших питань, з якими зверталися громадяни до районної 

державної адміністрації протягом звітного періоду, можна віднести питання 

соціального захисту (22%), а саме надання матеріальної допомоги у зв’язку із 

скрутним фінансовим становищем, необхідністю у лікуванні тяжких 

захворювань. З питань комунального господарства (28%) – ремонт доріг, 

надання роз’яснень щодо вартості житлово-комунальних послуг, газифікації, 

водозабезпечення та електропостачання. 

Працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яку 

очолює особисто голова районної державної адміністрації. За звітний період 

проведено 11 таких засідань.  

В 2020 році проведено 14 «прямих ліній» за участю керівників 

структурних підрозділів районної державної адміністрації. В районних газетах 
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«Маяк» та «Вісник Богодухівщини» опубліковано 50 виступів керівників усіх 

рівнів. 

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

районній державній адміністрації створено Систему обліку документів, що 

містить публічну інформацію, розпорядником якої є районна державна 

адміністрація та розміщено на її офіційному вебсайті. Протягом 2020 року до 

Системи обліку публічної інформації внесено 533 документи. 

У 2020 році до районної державної адміністрації надійшло 83 запити на 

інформацію від фізичних та юридичних осіб, 67 запитувачам, у відведені 

законодавством строки надано змістовну відповідь, у трьох запитах відмовлено 

та 13 запитів перенаправлені за належністю. 

Здійснювалась робота щодо наповнення та технічного супроводження 

офіційного вебсайту районної державної адміністрації. Всього було 

опубліковано 2125 матеріалів. Проводились роботи щодо архівування вебсайту 

та недопущення стороннього доступу до програмної частини вебсайту. 

У рамках заходів підготовки держави до оборони та відповідно до Плану 

підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України у  2020  році 22-25 

вересня 2020  року   проведені командно-штабні тренування   з особовим 

складом штабу територіальної оборони району та підрозділом територіальної 

оборони.  

Програмою територіальної  оборони Богодухівського  району  на 2019 -

2020 роки передбачено  та виділено у 2020 році кошти в  сумі 55,0 тис.грн. із 

районного бюджету Богодухівському об’єднаному міському територіальному 

центру комплектування та соціальної підтримкив,  з яких освоєно 45,0 тис.грн. 

Проводилася робота щодо призову громадян на строкову військову 

службу. План призову у 2020 році виконаний на 100%. 

У районі були запроваджені обмежувальні заходи з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби  COVID-2019. 

Проведено 37 позачергових засідань місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в Богодухівському районі. 

Рішеннями місцевої комісії  визначені для виконання органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями району 

протиепідемічні заходи на час карантину. 

Торік була продовжена робота щодо сприяння у забезпечені техногенної та 

пожежної безпеки на території району. 

Виходячи із реальних можливостей  районного  бюджету, на виконання 

Програми розвитку цивільного захисту Богодухівського району на 2020-2022 

роки, у 2020 році  для Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській 

області було виділено 278,2 тис.грн., які повністю освоєно. 

Працівниками Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області на 

належному рівні виконуються обов’язки щодо забезпечення охорони 
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публічного порядку під час проведення масових заходів. Завдяки проведеним 

заходам порушень публічного порядку під час їх проведення не допущено. 

Крім цього, з метою попередження проявів тероризму та екстремізму, 

вчинення терактів, працівники Богодухівського відділу поліції забезпечують 

охорону об’єктів життєзабезпечення та  інших особливо важливих об’єктів, які 

розташовані на території району. 

Налагоджена взаємодія районної державної адміністрації та 

Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області щодо вирішення питань 

забезпечення публічної безпеки і порядку, прав і свобод громадян та результати 

роботи з профілактики злочинності і правопорядку на території району. 

Відповідно до комплексної Програми профілактики правопорушень у 

Богодухівському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної 

ради від 03 березня 2026 року № 1047-VII (із змінами) з районного бюджету для 

забезпечення поліцейських послуг, підвищення результативності діяльності 

поліції та поліпшення без пекової ситуації на території району Богодухівському 

ВП ГУ НП в Харківській області виділено 49,9 тис.грн. 

 

Виконання бюджету 

За 2020 рік бюджет Богодухівського району по доходах виконаний на 

103,9% до затвердженого плану з урахуванням змін. При плані доходів 

338712,8 тис. грн., фактично  надійшло 351907,7 тис. грн. При цьому загальний 

фонд виконаний на 105,6%, спеціальний фонд – 80,2%. 

Проведений аналіз стану надходжень доходів без врахування 

міжбюджетних трансфертів до бюджету району свідчить, що у січні – грудні 

2020 року до загального фонду зараховано  211248,9 тис. грн., або 110,6% 

(+20174,5 тис. грн.) до показників, затверджених  органами місцевого 

самоврядування (191074,4 тис. грн.). Проти аналогічного періоду 2019 року  

надходження збільшились  на 13494,7 тис. грн.  або на 6,8%. 

Із 24 місцевих бюджети по Гутянській селищній та семи сільських радах 

невиконані планові завдання.    

Ключовим джерелом формування фінансових ресурсів, зосереджених у  

бюджеті, є податок на доходи фізичних осіб, якого за 2020 рік  надійшло 

125616,6 тис. грн., що становить 113,7%  або на 15144,9 тис. грн.  більше від  

показників, затверджених місцевими радами  (110471,7 тис. грн.), питома вага 

якого в загальній частині доходів складає  59,5%. Темп росту надходжень  

податку  на доходи  фізичних осіб  у порівнянні  з відповідним періодом       

2019 року по району  становить 115,6%, в абсолютних показниках надходження  

податку зросли на 16926,7 тис. грн. 

Спеціальний фонд (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів)  

виконаний на 97,5% до затвердженого плану з урахуванням змін, при 

уточненому плані – 3412,1 тис. грн., фактично надійшло – 3325,2 тис. грн.             

  Видатки  протягом 2020 року проводились в межах бюджетних 

призначень і в  першочерговому порядку спрямовувалися на виплату заробітної 
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плати з  нарахуваннями,  проплату за енергоносії,  медикаменти,  харчування та  

інші   витрати  Станом на 01 січня  2020 року відсутня заборгованість по 

заробітній платі працівникам бюджетних установ, проплаті за спожиті 

енергоносії та інші соціальні виплати.  

 

Сільське господарство 
Сільськогосподарські підприємства Богодухівського району зібрали 

зернових культур з площі 27,5 тис. га та отримали валовий збір 169,6 тис. тон, 

що на 54,4 тис. тон більше, ніж у минулому році, при урожайності 61,7 ц/га, яка 

на 19,3 вище за урожайність 2019 року та на 11,1 ц/га – обласного показника 

цього року. 

Соняшник зібрано з площі 16,5 тис. га, валовий збір – 50,0 тис тон (2019 

рік – 46,7 тис. тон), урожайність – 30,3 ц/га, що на 5,7 ц/га вище, ніж у 

минулому році та на 6,8 ц/га – показника по області. 

Збирання цукрових буряків проведено із площі 291 га, валовий збір –                 

12,5 тис. тон (2019 рік – 10,9 тис. тон),  урожайність – 429,5 ц/га, на 27,0 ц/га 

вище, ніж у 2019 році та на 18,8 ц/га – обласного показника. 

Сільськогосподарськими підприємствами району під урожай 2021 року 

посіяно озимих зернових культур на площі 14,8 тис. га, що становить 100% до 

запланованої площі та на 2,2 тис. га більше, ніж у минулому році. По всіх 

площах озимих отримано сходи, із яких у доброму стані перебуває 53%, 

задовільному – 44%, слабкому стані – 3%. Крім того, посіяно 1,1 тис. га 

озимого ріпаку, його сходи перебувають у задовільному стані. 

Для виробництва тваринницької продукції 1100 тон сіна (101% до плану), 

980 тон сінажу (52%), 5250 тонн силосу (111%), 1589 тонн зерновідходів 

(100%), заскирдовано 2216 тонн соломи (100%). 

Станом на 01 грудня 2020  року в сільськогосподарських підприємствах 

району утримується 1592 голів великої рогатої худоби, з них – 624 голів корів, 

2480 голів свиней.  

У порівнянні із минулим роком чисельність великої рогатої худоби 

зменшилась на 56 голів, а поголів’я свиней збільшилось на  21 голову. 

За 2020 рік господарствами вироблено 2888,8 тон молока і 152,3 тон м’яса 

(продукція вирощування). Валове виробництво молока у порівнянні із минулим 

роком зменшено на 166 тон (16%), а виробництво м’яса збільшилось - на                    

14,8 тон (9%). Надій молока на середньорічну корову склав 4403 кг, або 

збільшився на 8 кг (1%) проти рівня попереднього року.  

За 2020 рік сільськогосподарські товаровиробники району придбали                  

28 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 27,5 млн. грн.  

Сільськогосподарські підприємства провели розрахунки за оренду землі з 

власниками земельних часток (паїв). Загальна кількість орендодавців землі в 

сільськогосподарських підприємствах у 2020 році становить 9879 осіб. 
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Загальний розмір орендної плати за договорами оренди земельних часток (паїв) 

складає 142,376 млн. грн, що на 25% більше минулорічного показника. 

Станом на 01 грудня 2020 року сума виплати орендної плати склала  

140,984 млн. грн, або 99% від загального розміру орендної плати. 

Середній розмір плати за 1 гектар орендованої землі, відповідно до 

укладених договорів, складає 3365 грн, що на 718 грн, або 27%, більше у 

порівнянні з минулим роком (у 2019 році –2647 грн). 

Розмір плати за оренду земельних часток (паїв) у 2020 році в середньому 

по району складає 9% від вартості земельної ділянки (у 2019 році цей показник 

складав 8,5%). 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у галузі 

сільського господарства за січень-листопад 2020 року склала 11992,35 грн, що 

на 2662,21 грн, або на 28%, більше ніж у січні – листопаді 2019 року                

(9330,14 грн). 

 

Транспорт і зв’язок  

Мережа автобусних маршрутів міського, приміського та міжміського 

пасажирського автотранспорту транспорту протягом 2020 року не змінилася. 

Вона охоплює майже всі житлові райони міста, забезпечує сполучення 

сільських населених пунктів з районним центром. Місто Богодухів має пряме 

сполучення з обласним центром. Всього на території району діє 5 міських,                 

13 приміських та 2 - міжміських автобусних маршрути. Населення, що мешкає 

на території району також забезпечене транспортним сполученням завдяки 

міжобласним маршрутам Сумського напрямку та залізничним транспортом.  

На ринку автотранспортних послуг району на автобусних маршрутах 

працюють 5 пасажироперевізників: ТОВ «Авто-ОВІ», ТОВ «Вікінг Авто»,                              

КП «Богодухівжитло», ФОП Дубонос Н.В., КП «Господар».  

Основним пасажироперевізником в районі залишається ТОВ «Авто-ОВІ», 

яке обслуговує міжміський маршрут Богодухів-Харків та 9 приміських 

маршрутів. 

Проблемним питанням в районі залишається незадовільний стан доріг до 

сільських населених пунктів, по яких проходять автобусні маршрути. Також  в 

минулому році виплата компенсацій за перевезення пільгової категорії 

громадян на приміських та міських  маршрутах у районі виплачена 

перевізникам частково. 

Запровадження карантинних заходів навесні минулого року, результатом 

яких  була заборона регулярних приміських та міжміських пасажирських 

перевезень негативно вплинуло на роботу галузі. Тимчасово, до закінчення 

карантину  припинено маршрут рейкового  автобусу  сполученням  Смородино- 

Гути-Богодухів-Люботин. Скорочено кількість рейсів на міжміському 

автобусному маршруті «Богодухів-Харків».  
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Торік збережено мережу поштового зв’язку. Харківську дирекцію                   

ПАТ «Укрпошта» представляють 16 відділень, з яких 1- пересувне, яке 

обслуговує 32 населених пункти.  

Конкурентне середовище на ринку поштового зв’язку  забезпечує компанія 

«Нова пошта», яка має 2 відділення в м. Богодухові та по 1 в  смт Шарівка,      

смт Гути, с. Губарівка, с. Павлівка, с. Полкова Микитівка, а також компанія 

«Делівері», працює 1 відділення в м. Богодухові. 

Центр телекомунікацій №321 Харківської філії ПАТ «Укртелеком» у 

минулому році виконав роботи щодо розгортання мережі доступу до Інтернет 

за технологією  GPON (волокнооптичні кабелі в кожний дім) в смт Шарівка та 

с. Олександрівка та майже завершив роботи по м. Богодухів. 

Конкурентом на ринку щодо надання послуги інтернету в районі 

залишається  інтернет-провайдер ТОВ «Радіо-лінк», який поступово розширює 

свою мережу та телекомунікаційна група Vega , яка забезпечує 

широкосмуговий доступ до мережі Інтернет та передачі даних. 

 

Реформування житлово-комунального господарства, будівельна галузь 

У 2020 році місцевими радами за кошти районного бюджету виконані 

ремонтні роботи на системах водопостачання на загальну суму                        

1369,761 тис.грн., а саме: 

Районною радою виконано капітальний ремонт внутрішніх систем 

водопостачання в адміністративній будівлі за адресою: м. Богодухів, пл. Свято-

Духівська, 2 - 125,747 тис.грн.  

Сазоно-Баланівською сільською радою продовжувались роботи з 

будівництва башти Рожновського та водопроводу в с. Сазоно-Баланівка, 

загальна  вартість якого становить 1394,899 тис.грн. У 2019 році на зазначений 

об’єкт освоєно  240,0 тис.грн.,  у 2020 році - 700,0 тис.грн. 

Івано-Шийчинською сільською радою виконано ремонт артсвердловини в 

с. Братениця - 49,991 тис.грн.      

Степнянскою сільською радою виконано поточний ремонт артсвердловини 

№ 2 в с-щі Степне - 134,0 тис.грн. 

Вікторівською сільською радою виконано капітальний ремонт водогону по 

вул. Ветеранів праці та  вул. Мічуріна в с-щі Вікторівка -  200,0 тис.грн. 

        Полково-Микитівською сільською радою погашено борг у сумі                   

160,114 тис.грн. згідно з судовим наказом Господарського суду Харківської 

області від 23.04.2019, справа № 922/1166/19.  

У 2020 році в районі активно проводились  роботи з ремонту 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 

комунальних доріг. 

Так, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету виконані наступні 

роботи:  
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з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на загальну суму 46452,122 тис. грн., а саме: 

- О-210412 Богодухів-Валки-Нова Водолага км 0+000-км 1+400; км 2+300 -

км 19+300 (окремими ділянками) – 9943,276 тис. грн.;  

 - О-210412 Богодухів-Валки-Нова Водолага км 4+305 - км 8+500 – 

(окремими ділянками) – 35354,782 тис. грн.; 

- О-210412 Богодухів-Валки-Нова Водолага км 8+500 - км 19+300 – 

1054,064 тис. грн.; 

- О-210412 Богодухів-Валки-Нова Водолага км 0+000 - км 1+700 –                

50,000 тис. грн.; 

- С210421 Під’їзд до селища Вікторівка  км 0+000 - км 2+500 – (окремими 

ділянками) –50,000 тис. грн. 

з капітального ремонту доріг комунальної власності на загальну суму  

4363,217 тис. грн.,  а саме:  

- капітальний ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Свободи в 

селищі Балабанівка  на суму 954,556 тис.грн.; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Миру та Фіалковських в                         

смт Шарівка Богодухівського району Харківської області на суму                    

1470,734 тис.грн,  

- капітальний ремонт міжбудинкових проїздів по вул. Катукова: від 

будинку №4А до будинку №4, від будинку №4 до будинку №1А, від будинку 

№4 до будинку №7 в м. Богодухові на суму 1937,927 тис.грн.  

За рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 1435,057 тис. грн. 

розпочато: 

- капітальний ремонт: облаштування тротуару на площі Соборності від 

світлофору до Будинку культури м. Богодухів – 975,161 тис. грн. На даний час 

освоєно 814,973 тис. грн.; 

- капітальний ремонт: облаштування  тротуару до пам’ятного знаку  

«Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку                              

м. Богодухів - 459,896 тис.грн. На даний час освоєно 425,139 тис. грн. 

За кошти Губаріської сільської ради у сумі 1199,236 тис. грн. виконано 

капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжній в с. Губарівка.  

Також у 2020 році ДП «Дороги Харківщини» за рахунок субвенції з 

районного бюджету обласному у сумі 1950,0 тис. грн. виконані роботи з 

експлуатаційного утримання (ямковий ремонт) автодоріг загального 

користування місцевого значення, а саме: 

- С210401 Максимівка-Кленове-Мерло - 500,5 тис.грн. (700 м.кв.); 

- О-210411 Богодухів-Павлівка-Гути - 820,820 тис.грн. (1148 м.кв.); 

- О-210413 Богодухів-Сінне (горою) - 378,680 тис.грн. (530 м.кв.) 

- С210401 Максимівка-Кленове-Мерло (вул. Центральна, с. Кленове) -  

250,0  тис.грн. (340 м.кв.). 
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Відповідно до актів виконаних робіт використано 1924716,18 грн. Залишок 

у сумі 25283,82 грн. буде повернуто до районного бюджету. 

Філіями ДП «Харківський облавтодор» за рахунок коштів дорожнього 

фонду Харківської області ліквідовано 15428,4 м² ямковості на місцевій мережі 

доріг Богодухівського району на загальну суму 13114,1 тис.грн., а саме: 

- О-210412 Богодухів-Валки-Нова Водолага - 1669,8 м²; 

- О- 210413 Богодухів-Сінне (горою) - 1708,8 м²; 

- О-210410 Богодухів-Сінне-Братениця - 871,7 м²; 

- О-210411 Богодухів-Павлівка-Гути - 282,1 м²;  

- С210410 Губарівка-Мар’їне - 7792,2 м²; 

- С210406 Під’їзд до села Лозова - 2390,2 м²; 

- С210402 Губарівка-Корбині Івани - 623,3 м²; 

- С210412 Під’їзд до села Петропавлівка - 90,3 м². 

Місцевими радами здійснено утримання автодоріг комунальної форми 

власності на загальну суму 2100,0 тис. грн. 

 

Капітальні інвестиції на будівництво та ремонт 

На будівництво, реконструкцію,  ремонт об’єктів та покращення 

інфраструктури  району  інвестиції за рахунок бюджетних коштів у 2020 році 

склали   67794,2  тис.грн., що майже в 2 раза більше, ніж за попередній рік (у 

2019 році - 34336,8 тис.грн.). 

Зокрема, капітальні інвестиції з державного бюджету в сумі                      

50815,3 тис.грн. були спрямовані на покращення дорожньої інфраструктури 

району та в сумі 7304,4 тис.грн.  - на  реконструкцію приймального відділення 

комунального некомерційного підприємства Богодухівська центральна районна 

лікарня. 

За кошти обласного бюджету проводилися роботи щодо  завершення 

будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини  в смт Гути 

(527,815  тис.грн.) та забезпечено співфінансування  робіт щодо реконструкції 

приймального відділення Богодухівської центральної районної лікарні                   

(100,4 тис.грн.). 

Із районного бюджету  на вказані цілі освоєно  9046,3 тис.грн. з яких: 

- 954,5 тис.грн. - капітальний ремонт даху, внутрішніх приміщень та 

водопостачання адміністративної будівлі, розташованої в м. Богодухів,                    

пл. Свято-Духівська, 2; 

-  2630,3 тис.грн. - капітальні вкладення  в галузь освіти; 

- 928,3 тис.грн. - капітальні вкладення в галузь охорони здоров’я;  

- 246,6 тис.грн. - капітальний ремонт будівлі міжлікарняної аптеки №339, 

розташованої в м. Богодухів, вул. Міліцейська, 16; 

- 1260,0 тис.грн. - капітальний ремонт закладів культури; 

- 886,5 тис.грн. - капітальний ремонт обєктів фізкультури і спорту; 
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- 900,0 тис.грн. - будівництво та ремонт водопровідної мережі у сільських 

населених пунктах району; 

- 1240,1 тис.грн. - ремонт тротуарів центрального парку в м. Богодухів. 

На реалізацію 9 мініпроєктів, які було визнано переможцями обласного 

конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє», 

було спрямовано 2375,9 тис.грн., з яких: 1119,3 тис.грн. - кошти обласного 

бюджету; 391,8 тис.грн. - районного бюджету; 697,1 тис.грн. - міського 

бюджету, 44,5 тис.грн. - Крисинського сільського бюджету  та   123,2 тис.грн. - 

внесок конкурсантів. 

Два проєкти району, а саме: «Капітальний ремонт приймального 

відділення центральної районної лікарні по вул. Комарова, 3 в м. Богодухів 

Харківської області» (12058,03 тис.грн.) та «Капітальний ремонт фасаду будівлі   

Комунального  закладу «Богодухівська загальноосвітня  школа      I-III ступенів  

№2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою:                             

м. Богодухів, вул. Шевченка, 33» (5625,108 тис.грн.) пройшли попередній 

конкурсний відбір та можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку. 

 

Надання якісних адміністративних послуг 

Центр надання адміністративних у 2020 році спрямував свою роботу задля 

задоволення потреб населення та забезпечення отримання адміністративних 

послуг для мешканців району.   
Протягом  2020 року через Центр було надано 10505 послуг, але через 

ситуацію з поширення коронавірусу COVID-19 на території країни та 

району, менше на 3307 послуг ніж в аналогічному періоді 2019 року.  

ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг                 

(з 2020 року надаються 11 послуг соціального характеру) , забезпечує високу 

якість обслуговування. Тому всі зусилля працівників ЦНАП покладаються на 

поліпшення своєї роботи, дотримання строків розгляду заяв та видачі 

результатів суб’єктам звернень. 

 Основною метою Центру надання адміністративних послуг є – 

формування клієнтоорієнтованої системи надання адміністративних послуг для 

мешканців району, основними принципами якої є: єдиний відкритий простір, 

ввічливе ставлення персоналу, зрозумілі процедури, стислі та чітко визначені 

строки, максимальна результативність. 
      

Підтримка дітей та молоді 

Серед першочергових завдань молодіжної політики в районі 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 
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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. За минулий рік вказаними 

заходами було охоплено  3 тисячі молоді віком від 14 до 35 років.  

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 району. 

У місті 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 489,5 тис.грн.. 

Стипендію «Майбутнє Богодухівщини» для обдарованої молоді у 

номінаціях: освіта, культура та спорт  за кошти районного бюджету  в сумі 

168,0 тис.грн. отримували 28 стипендіатів. Сума виплат на вказані цілі торік 

зросла на 8%. 
 

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Станом на 01 січня 2020 року на первинному обліку служби у справах 

дітей перебувало 62 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

До сімейних форм виховання було влаштовано 60 дітей, з них 20 

виховувались у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 40 дітей 

у сім’ях опікунів, піклувальників, 1 дитина навчалася в училищі на повному 

державному забезпеченні, 1 дитина у будинку дитини у зв’язку зі станом 

здоров’я. Жодна дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського 

піклування, з Богодухівського району не була влаштована до інтернатного 

закладу протягом останніх дев’яти років. 

Станом на 31 грудня 2020 року на первинному обліку служби у справах 

дітей перебуває 63 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

До сімейних форм виховання було влаштовано 63 дітей, з них                     

17 виховувались у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 46 

дітей у сім’ях опікунів, піклувальників. 

У районі створені і функціонують 2 дитячих будинки сімейного типу, в 

яких виховується 13 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та 5 прийомних сімей, у яких виховується 13 дітей. 
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У цьому році довлаштовано до дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей 3 дітей та виведено 10 дітей, у зв’язку з досягненням 

повноліття, 1 дитину передано матері на виховання та проживання (поновлення 

батьківських прав рішенням Богодухівського районного суду), 1 дитина 

усиновлена, 13 дітей переведено у сім’ю опікуна (піклувальника), в прийомну 

сім`ю влаштовано 2 дітей. 

14 дітям надано статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

Під особливим контролем знаходяться 17 дітей із 7 сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, де не забезпечуються необхідні умови життя, 

навчання, виховання та розвитку дітей. 

У 2020 році на території району створена та функціонує патронатна сім’я 

для забезпечення та захисту прав дітей, які через складні життєві обставини 

тимчасово не можуть проживати разом зі своїми батьками або іншими 

законними представниками, та до якої на протязі року влаштовано 5 дітей по 

заявам батьків. 

Пріоритетною формою влаштування дітей залишається усиновлення. Так, 

у 2020 році 1 дитина, яка перебувала під опікою була усиновлена рішенням 

Богодухівського районного суду громадянами України. 

Дієвою формою роботи з питань захисту прав дітей є діяльність комісії 

районної державної адміністрації з питань захисту прав дитини. У 2020 році 

проведено 13 таких засідань, на яких розглянуто  71 питання, спрямовані на 

правовий та соціальний захист дітей. 

З метою недопущення порушень прав дітей, органом опіки та піклування 

станом на 31 грудня 2020 року подано до суду 7 позовних заяв щодо 

позбавлення 7 батьків батьківських прав відносно 11 дітей.  

До обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей було 

направлено 2 дітей, які влаштовані у прийомну сім`ю. 

Протягом 2020 року в умовах пандемії COVID-19 районним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді робота з клієнтами не припинялась, 

а навпаки, активізувалася, оскільки карантин надав найбільшого удару по 

незахищеним верствам населення. За звітний період послугами  охоплено                

521 клієнт, надано 2168 послуг.  

Для мінімізації складних життєвих обставин працівниками  роздано                 

87 продуктових наборів.  

Мешканці району, яка через відсутність власного житла перебувала у 

обласному соціальному центрі матері і дитини, було придбано будинок. 

Спільно зі службою у справах дітей та відділом освіти здійснено моніторинг 

сімей, в які у зв’язку з COVID-19 повернулися діти із закладів з цілодобовим 

перебуванням. В рамках моніторингу відвідано 47 сімей, складено оцінку їх 

потреб. Батьків проінформовано щодо пріоритетності сімейного виховання, 
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можливості інклюзивного навчання та отримання корекційно-розвиткових 

послуг за місцем проживання дитини. 

З метою популяризації здорового способу життя та профілактики 

негативних соціальних явищ протягом року проведено 21 профілактичний 

захід, яким охоплено 176 осіб. 

 

Зайнятість населення та ринок праці 

На ринку праці району у 2020 році рівень офіційно зареєстрованого 

безробіття становить 2,33 % працездатного населення. 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).  

Протягом 2020 року до районного центру зайнятості звернулося 1 874 осіб. 

За цей період працевлаштовано 898 осіб, направлено на громадські роботи та 

роботи тимчасового характеру 596 осіб, 6 осіб отримали одноразову допомогу 

по безробіттю. Протягом 2020 року пройшли професійне навчання 401 осіб, з 

них підвищили кваліфікацію – 376 осіб, пройшли перепідготовку – 15 осіб 

Проведені профорієнтаційні семінари з орієнтації на професійне навчання.  

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

Рівень заробітної плати у ІІІ кварталі 2020 року в районі склав 7169 грн., 

підвищився порівняно з відповідним періодом минулого року на 6,3 % та майже 

у 4 рази перевищив розмір встановленого прожиткового мінімуму для 

працездатної особи. У районі здійснюється щотижневий моніторинг 

своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності. 

Станом на 01 січня 2020 року статистична заборгованість із виплати заробітної 

плати відсутня.  

 

Соціальне забезпечення 

Забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення та, 

відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», соціальне 

обслуговування громадян у регіоні здійснюється державними або 

комунальними соціальними закладами. Соціальне обслуговування громадян, 

яким державою законодавчо гарантовано право на соціальний захист та 

підтримку, здійснюється через територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації, 

який забезпечує громадян соціальними послугами безпосередньо за місцем їх 

проживання.  

Соціальним обслуговуванням охоплено 1881 особи, а саме:  

- відділенням соціальної допомоги вдома - 881 чол.;  

- відділенням надання адресної натуральної допомоги - 527 чол.;  
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- відділенням денного перебування - 473 чол.  

З нагоди Дня ветерана та дюдей похилого віку та Дня осіб з інвалідністю 

названій категорії громадян  працівниками територіального центру роздані 

продуктові набори, на що використані кошти районного бюджету   в сумі                 

50,0 тис.грн.. 

На покращення матеріально-технічного стану закладу з районного 

бюджету було виділено 126,0 тис.грн., які повністю освоєно. Зокрема, 

встановлено пожежну сигналізацію, огорожу, проведено обробку деревяних 

поверхонь будівлі.  

Одночасно в системі соціального захисту населення області функціонує 3 

типи інтернатних установ, КУ Богодухівський психоневрологічний будинок-

інтернат, в якому проживає 76 підопічних, КУ Дитячий-будинок-інтернат для 

дітей з психічними вадами, в якому знаходиться на забезпеченні 128 дітей та 

Богодухівський геріатричний пансіонат, де проживає 30 осіб. Існуюча мережа 

інтернатних установ задовольняє потребу у постійному проживанні на 

державному утриманні осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, ветеранів 

війни і праці та дітей з інвалідністю.  

Суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення є 

надання різних видів державної соціальної допомоги та житлової субсидії. У 

2020 році субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 

4 443 домогосподарствам. На кінець грудня субсидією на житлово-комунальні 

послуги користувалися 3 649 домогосподарств, з них 3431 домогосподарство - у 

грошовій готівковій формі та 218 домогосподарств – у грошовій безготівковій 

формі.  

Житлову субсидію у грошовій готівковій формі у 2020 році призначено в 

сумі 31789,8 тис. грн., у грошовій безготівковій формі - в сумі 2 515,6 тис. грн.  

Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2020 році 

призначено 470 домогосподарствам на суму 1492,5 тис. грн.  

Найбільш незахищеним сім’ям адресні соціальні допомоги призначаються 

як виняток з урахуванням конкретних обставин, які склалися в сім’ї, за 

рішенням комісії з питань соціальної політики районної державної 

адміністрації. У 2020 році рішенням комісії житлові субсидії призначено 361 

домогосподарству, державну соціальну допомогу малозабезпеченим                    

сім’ям - 36 сім’ям.  

Згідно з чинним законодавством, на кінець грудня користувалися різними 

видами державної соціальної допомоги 2643 сім’ї, яким було призначено 

допомогу на суму 18 535,5 тис. грн. Виплата соціальних допомог відбувається 

своєчасно у повному обсязі, заборгованість відсутня.  

У районі організована і налагоджена робота з надання всебічної 

комплексної допомоги та вирішення проблемних питань громадян - 

переселенців з тимчасово окупованої території України та районів проведення 
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антитерористичної операції. На кінець грудня 75 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 у 2020 році склала 2526,3  тис. грн.  

Станом на 01.01.2021 в Богодухівському районі мешкає 8490 пільговиків, з 

них – 1064 ветеранів війни. Із загальної кількості ветеранів війни: 125 осіб з 

інвалідністю внаслідок війни; 508 – учасників бойових дій; 337 – учасник 

війни, а також 94 особи, на яких поширюється чинність Закону України 

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

1743 осіб, дітей війни – 2556 осіб, 1007 осіб з інвалідністю від загального 

захворювання та дітей з інвалідністю, багатодітних сімей – 325, дітей з 

багатодітних сімей – 1020, пільговиків інших категорій –778 осіб. 

Протягом 2020 року за кошти обласного бюджету у санаторіях                           

ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» та ДП 

«Клінічний санаторій «Роща» оздоровлено 61 особу. З них: 51 особа з 

інвалідністю внаслідок загального захворювання, 3 особи з інвалідністю 

внаслідок війни, 5 учасників бойових дій та 2 члена сім’ї загиблого (померлого) 

ветерана війни  на суму 476,9 тис. грн.  

За рахунок державних коштів, які надійшли від Фонду інвалідів, закуплено 

2 путівки для осіб з інвалідністю на суму 30,1 тис. грн., за державні кошти 

також оздоровилося 3 учасники бойових дій з числа учасників АТО, на ці цілі 

використано 35,9 тис. грн.  

Проведена робота по направленню учасників АТО на проходження курсу 

психологічної реабілітації відповідно до вимог чинного законодавства щодо 

виконання державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та 

психосоціальної реадаптації постраждалих учасників антитерористичної 

операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. У 2020 році на 

психологічну реабілітацію направлені 4 учасника бойових дій.  

Згідно з «Порядком використання коштів обласного бюджету на 

організацію відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області 

осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та 

стримування збройної агресій Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

учасників бойових дій» на відпочинок до санаторно-курортних закладів області 

направлені 2 учасника бойових дій.  

Завдяки продукції, що випускається протезно-ортопедичним 

підприємством інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення мають 
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змогу вільно пересуватись, вести нормальний спосіб життя. Протягом 2020 

року видано 300 направлення на протезно-ортопедичні вироби, 17 на технічні 

засоби реабілітації та 6 на крісла-колісні.  

В районі проводиться робота щодо соціальної підтримки учасників 

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

соціально-побутових потреб та потреб у медично-психологічній допомозі 

демобілізованих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих 

учасників АТО розроблено соціальний паспорт. Затверджено комплексний план 

заходів щодо задоволення потреб демобілізованих учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників АТО.  

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги перебуває 343 учасників бойових дій з числа учасників 

АТО та 4 особи з числа членів сімей загиблих учасників АТО.  

Комплексною програмою соціального захисту населення Богодухівського 

району на 2016-2020 роки від 03.03.2016 № 63-VІІ передбачено надання 

матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. За 

особистим зверненням, протягом 2020 року 548 громадянам надана одноразова 

допомога на загальну суму 2603,0 тис грн. 

 

 
Станом 01 січня 2021 року на обліку в управлінні перебуває 370 осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На реалізацію програм, 

пов’язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи у 2020 року використано 535,9 тис. грн.  
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На 2020 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 

187,085 тис. грн. та на пільгове зубне протезування – 20,730 тис. грн. Протягом 

2020 року надано 596 пільгових рецептів 193 громадянам на суму 187,0 тис.грн. 

та 10 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС скористались пільгою по 

зубному протезуванню на суму 20,7 тис. грн.  

Згідно з Постановою КМУ від 06.05.2020 № 339 «Про встановлення 

розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-

курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2020 році» на 

санаторно-курортне лікування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

1 категорії з державного бюджету на 2020 рік виділено 117,0 тис. грн., з 

обласного бюджету 84,7 тис. грн. та на виплату грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки – 5,7 тис. грн.  

Комплексною Програмою соціального захисту населення Харківської 

області на 2016-2020 роки з обласного бюджету  на 2020 рік виділені кошти на 

санаторно-курортне лікування для громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесених до 2-ї категорії та потерпілих дітей в 

супроводі одного з батьків на загальну суму 101,3 тис. грн. Станом на 

01.01.2021 п`ятнадцять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

1 категорії, п’ять ліквідаторів 2 категорії та двоє дітей в супроводі батьків  

пройшли оздоровлення в санаторно-курортних закладах.  

Надання допомоги пов’язаної з похованням померлих (загиблих) громадян, 

на яких розповсюджуються пільги відповідно до Законів України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 

сумі 2000,00 грн. протягом 6 місяців після смерті, за порядком затвердженим 

рішенням районної ради. Кошти виділені у 2020 році у сумі 40,0 тис. грн. 

Допомогу надано 11 сім’ям на суму 22,0 тис. грн. З метою реалізації державної 

політики у сфері соціального захисту населення в районі забезпечено 

реалізацію завдань комплексної Програми соціального захисту населення 

Богодухівського району на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням 

Богодухівської районної ради від 03.03.2016 №65 - VII (зі змінами).  
 

Освіта 

Для задоволення освітніх потреб населення у районі функціонують             

18 закладів загальної середньої освіти, 15 закладів дошкільної освіти,                           

1 позашкільний заклад та КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА БОГОДУХІВСЬКИЙ 

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
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Дошкільну освіту здобувають у 47 групах 982 дитини, у ЗЗСО охоплено 

навчанням  планується 3344 учнів, що на 70 дітей більше у порівнянні з 

минулим роком. До першого класу пішло 364 дитини. 

Щороку у закладах  загальної середньої освіти району здобувають освіту 

діти з особливими потребами. У 8 закладах загальної середньої освіти 

функціонують 22 класів з інклюзивним навчанням в яких навчаються 24 дитини 

з особливими освітніми потребами. У закладах дошкільної освіти функціонує 3 

групи в яких  6 дітей здобувають дошкільну освіту в комфортних умовах. 

Особлива увага звертається на створення безпечних умов навчання та 

праці всіх учасників освітнього процесу, дотримання керівниками закладів 

освіти чинного законодавства в галузі освіти, охорони праці, протипожежних та 

санітарних норм і правил утримання закладів освіти. 

Тому в 3-х закладах загальної середньої освіти міста (Богодухівська 

гімназія №1, КЗ «Богодухівський ліцей №2», Богодухівський ліцей №3) 

впроваджено систему контролю якості харчових продуктів НАССР. Розроблені 

відповідні документи та проведені заняття (семінари) з відповідальними 

особами вищезазначених закладів.  

Останнім часом суттєво зросли обсяги фінансування освітньої галузі 

району. 

 
 

Це дало змогу залучити значні кошти на проведення ремонтів закладів 

освіти, покращення  їх матеріально - технічної бази. 

На даний час завершено роботи по об’єктам «Капітальний ремонт 

внутрішніх туалетів у приміщенні Комунального закладу «Богодухівський 

[[]]

[[]]

Загальна сума коштів спрямована на галузь освіти, 
млн.грн.

2019

2020
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ліцей № 2»  у сумі 558,9 тис. грн., «Капітальний ремонт підлоги спортивної 

зали у Петропавлівському навчально-виховному комплексі» на суму 673,880 

тис. грн., «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали Ульянівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» на суму 542,344 тис. грн.,  «Капітальний ремонт м’якої покрівлі 

Гутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів» на суму 390,131 тис. грн., «Капітальний ремонт 

будівлі приміщення Павлівської ЗОШ  І-ІІ ступенів» на суму 246,134 тис. грн.,  

«Капітальний ремонт з улаштування покриття із тротуарної плитки на території 

Хрущово – Микитівської філії КЗ «Богодухівського ліцей №2» на суму 218,902 

тис. грн.  

Разом з тим тривають роботи по капітальному ремонту підлоги спортивної 

зали в Полковомикитівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 723,836 тис. грн.,  

Проведено поточний ремонт фундаменту та цегляної стінки будівлі 

приміщення Павлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – 24,0 тис. грн., 

поточний ремонт внутрішньої електричної мережі харчоблоку Богодухівської 

гімназії №1  на суму 8,0 тис. грн., поточний ремонт вхідної групи 

Комунального закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» 

на суму 38,00 тис.грн., та для поточного ремонту танцювальної зали 

«Богодухівського центру дитячої та юнацької творчості» придбано 

танцювальний ламінат на суму 48,00 тис.грн.  

Заклади освіти вже кілька років поспіль  беруть активну участь в 

обласному конкурсі   міні-проєктів розвитку територіальних громад «Разом в 

майбутнє».      

Цього року перемогу здобули проєкти 3 - х закладів загальної середньої 

освіти: у номінації «Добробут та розвиток громад»: мініпроєкт «У праці життя і 

краса людини» по  капітальному ремонту приміщення майстерні Богодухівської 

гімназії №1,  мініпроєкт  «Комфорт  дитини - спокій усієї родини» по 

капітальному ремонту  внутрішніх туалетів БОГОДУХІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №3 

та мініпроєкт «Спорт доступний кожному» по придбанню спортивного 

обладнання для спортивної зали та спортивного майданчика КРИСИНСЬКОГО 

НВК. Всього залучено коштів у сумі 804,940 тис. грн., з них: кошти обласного 

бюджету – 395,380 тис. грн., районного – 316,720  тис. грн., кошти сільських 

рад – 44,520 та кошти ініціативних груп – 48,320 тис. грн.  Всі придбання 

роботи та ремонтні роботи  по мініпроєктам вчасно завершені.  

Для забезпечення здійснення якісного  освітнього процесу з бюджету 

району для закладів загальної середньої освіти виділено 4444,9 тис. грн. на 

придбання матеріалів предметів та обладнання, а саме: 

- запасні частинами та паливно-мастильні матеріали – 2089,5 тис. грн.; 

- будівельні матеріали – 1609,9 тис. грн.; 

- господарчі товари – 182,5 тис. грн.; 

    - миючі та дезінфікуючі засоби – 146,2 тис. грн;. 

    - канцелярські товари – 74,2 тис. грн.; 
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- меблі – 238,2 тис. грн.; 

- електричні побутові прибори та освітлювальне устаткування -                  

104,4  тис.  грн.  

Відповідно до тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), додатково придбано засоби 

індивідуального захисту для працівників закладів загальної середньої освіти 

району на загальну суму 1005,786 тис.грн. (568,845 тис. грн. – кошти районного 

бюджету, 436,941 тис. грн. – кошти державного бюджету). 

З метою виконання вимог Концепції Нової української школи у закладах 

загальної середньої освіти району, продовжується робота по створенню нового 

освітнього простору у класах початкової школи, який має забезпечити 

доступність і комфортність сучасних умов навчання, розвитку та спілкування 

учасників освітнього процесу, забезпечення сучасним навчальним 

обладнанням, засобами навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України 12.02.2020 № 105 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова Українська школа» у 2020 році». Придбано 

комп’ютерне  обладнання (для 25 перших класів комплект інтерактивна дошка 

та проєктор), сучасні меблі та дидактичні матеріали (загальна сума 1220,096 

тис. грн., з них на умовах співфінансування кошти районного бюджету у сумі 

425,551 тис. грн.).  

Для Комунального закладу «Богодухівський ліцей № 2» за кошти 

обласного бюджету придбано кабінет математики на суму 234,00 тис.грн., 

STEAM- лабораторію на суму 2000,590 тис.грн. та за кошти районного 

бюджету облаштовано новий навчальний кабінет на суму 46,00 тис. грн.  

У закладах загальної середньої освіти району налічується 511 одиниць 

комп’ютерної техніки. Коефіцієнт технічної забезпеченості шкіл району 

комп’ютерною технікою становить 10 учнів на 1 комп’ютер.   До мережі 

Інтернет мають доступ усі заклади загальної середньої освіти. Підключено до 

швидкісного Інтернету Богодухівський ліцей №3, Павлівську ЗОШ І-ІІ ступенів 

та Богодухівську гімназію №1.  

На виконання районної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір 

Богодухівщини на 2017-2020 роки» безкоштовним підвезенням до місця 

навчання та у зворотному напрямку забезпечуються учасники освітнього 

процесу, відповідно до потреби. 

  Протягом останніх років автопарк сектору освіти налічував                       

18 спеціалізованих шкільних автобусів, які перебувають у справному 

технічному стані, регулярно забезпечуються запасними частинами і два рази на 

рік проходять технічний огляд та діагностику. 
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З метою забезпечення комфортного підвозу учасників освітнього процесу 

до закладів загальної середньої освіти району, а саме до Крисинського 

навчально виховного комплексу та Іваношийчинського навчального виховного 

комплексу, у 2020 році придбано два спеціалізовані шкільні автобуси за кошти 

районного бюджету вартістю 2079,500 тис.грн., та  2090,000 тис.грн. 

відповідно. 

Нові автобуси розраховані на 30 місць, мають додаткові ремні безпеки, 

обмеження у швидкості руху, звукову і світлову сигналізацію, аварійні кнопки, 

спеціальні сидіння та зручні сходинки. 

Разом з тим за кошти обласного бюджету  на умовах співфінансування з 

Богодухівського районного бюджету у сумі 210,000 тис. грн. Департаментом 

науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації  придбано ще один 

новий шкільний автобус загальною вартістю 2099,000 тис. грн. 

Транспортний засіб розрахований на 31 місце, обладнаний підйомником 

для інвалідного візка та місцями для дітей з особливими освітніми потребами 

для підвозу учасників освітнього процесу до опорного закладу Комунальний 

заклад «Богодухівський ліцей №2» Богодухівської районної ради Харківської 

області. 

Слід зауважити, що це вже третій транспортний засіб придбаний для  

закладів загальної середньої освіти району протягом 2020 року. 

 Шкільні автобуси рухаються за маршрутами, які складені керівниками 

закладів освіти району на балансі яких вони перебувають з урахуванням 

списків учнів, які потребують підвезення та погодженими у відповідних 

установах, організаціях. 

На сьогодні є можливість безперебійно здійснювати підвезення учасників 

освітнього процесу до закладів освіти району. 

В цілому, на покращення матеріально технічної бази закладів освіти 

району у 2020 році з районного бюджету було виділено 9195,5 тис.грн.. 

Економія коштів в результаті проведення процедури тендерних закупівель 

через електронну систему «Прозоро» склала 146,7 тис.грн.  

 

Охорона здоров’я 
Питання реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я у 

контексті реформування медичної галузі залишається одним із вагомих 

пріоритетів у діяльності місцевих органів влади. 

Станом на 01 січня 2021 року в районі функціонувало 2 суб’єкти галузі 

охорони здоров’я, з яких: КНП Богодухівська центральна районна лікарня 

Богодухівської районної ради (далі - Богодухівська ЦРЛ) та КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Богодухівської районної ради» (далі –

ЦПМСД БРР). 
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Кадрова ситуація у галузі у порівнянні з попереднім роком не зазнала 

суттєвих змін. Показник укомплектованості штатних посад лікарями                               

у Богодухівській ЦРЛ  становить 81,7%, у  ЦПМСД БРР - 66% . 

Демографічна ситуація у районі залишається складною. Відбувається 

природне скорочення чисельності населення. Протягом минулого року воно 

зменшилося на 481 особу і на кінець року склало 37694 осіб. При цьому  

чисельність жінок фертильного віку не змінилася, а скоротилася чисельність 

підлітків на 77 осіб та дітей   на 77. 

Торік показник народжуваності зріс на 13,9% і становить 6,45 на                         

1 тис. населення (у 2019 році - 5,66 на 1 тис. населення). Показник загальної 

смертності збільшився на 6,2% і становить 19,42 на 1 тис. населення проти 

18,28 за 2019 рік. Смертність осіб у працездатному віці на попередньому рівні. 

Показник малюкової смертності зменшився і становить 4,06 проти 12,3 на               

1000 народжених.  

Загальна смертність по району у 3 рази перевищує народжуваність.  

Структура причин хвороб, що призвели до смерті наступна: 1 місце - 

хвороби системи кровообігу, питома вага 84,1% проти 81,8% за 2019 рік;                    

2 місце - злоякісні новоутворення (8,0% проти 7,6%), 3 місце -  травми та 

отруєння  (5,8% проти 3,4%).  

Структура Богодухівської ЦРЛ на сьогоднішній день складається з 

стаціонару на 150 ліжок та  поліклініки потужністю 283 відвідувань у зміну та 

інших допоміжних та діагностичних  підрозділів.  

Фінансування Богодухівської ЦРЛ за 2020 рік становить 81727,7 тис. грн., 

що на 36% більше, ніж у попередньому році. 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 

торік з обласного бюджету отримано 2920,7 тис. грн., в тому числі: на 

капітальне будівництво 291,6 тис. грн.  
З районного бюджету, протягом року виділено кошти у сумі                              

5555,3 тис. грн. на придбання медичного обладнання та виробів медичного 
призначення, оргтехніку, ремонтні роботи приміщень та інші господарські 
потреби. За вказані кошти закуплено ноутбуки (60 шт.), каталки медичні, 
кондиціонер, стійка до колоноскопу, стерилізатор ГК-100, ректоскоп, 
дезинфекційна камера, апарат ШВЛ, монітори пацієнта, кисневі концентратори, 
відеоколоноскоп, ліжко для кабінету УЗД, рентгенівський комплекс пересувний, 
імуноферментний аналізатор, відеобронхоскоп, реанімаційні ліжка, підйомник 
реабілітаційний та виконані проектно-кошторисні роботи та ремонти приміщень 
з облаштуванням прилеглої території. 

Продовжується робота з реформування вторинної ланки медичної 

допомоги відповідно до Закону України від 19.10.2017  № 2168-VIII 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 

прийнято рішення обласної ради 30 серпня 2018 року № 792-VІІ «Про внесення 

змін до проекту формування госпітальних округів Харківської області, 

затвердженого рішенням обласної ради від 31 серпня 2017 року № 515-VII 

https://www.apteka.ua/article/440624
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«Про формування госпітальних округів Харківської області» (зі змінами)», 

згідно якого КНП Богодухівська ЦРЛ визначена опорною лікарнею. 
На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» укладені договори на закупівлю медичних послуг 
між КНП Богодухівська ЦРЛ та Національною службою здоров'я України на        
13 пакетів медичних послуг, а  саме:   

1. Медична допомога при гострому мозковому інсульті. 
2. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

опорно-рухового апарату. 
3. Мамографія грудних залоз. 
4. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. 
5. Езофагогастродуоденоскопія (діагностична з ендоскопічною 

маніпуляцією). 
6. Медична допомога при пологах. 
7. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високо 

спеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу. 

8. Колоноскопія (діагностична/ з ендоскопічною маніпуляцією). 
9. Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією). 
10. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій. 
11. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

нервової системи. 
12. Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
13. Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних 

послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року. 
Для закупівлі інших пакетів медичних послуг, які будуть надаватися за 

Програмою медичних гарантій, лікарні необхідно розширення штатних 
лікарських посад та додаткова закупівля медичної апаратури. 

Забезпечувався, гарантований державою, обсяг безоплатної медичної 

допомоги соціально-незахищеним верствам населення в межах фінансових 

можливостей. На пільговий контингент за 2020 рік виділені кошти у сумі             

1186,7 тис. грн., які повністю викортстані. В повній мірі забезпечувалися 

інсулінозалежні хворі на цукровий діабет препаратами інсуліну.   

Здійснювалася робота щодо залучення позабюджетних коштів. Залучено 

4833,4 тис. грн., що у розрахунку на 1 мешканця  склало 128,22 грн.   проти 

201,1 грн. в порівнянні з 2019 роком. За рахунок благодійних надходжень 

здійснено закупівлю бланків медичної документації, канцелярські та господарчі 

товари, поточний ремонт приміщень.   

Забезпечено виконання норм та положень законів України щодо реалізації 

заходів Харківської обласної державної адміністрації по забезпеченню 

пільгового контингенту окремими видами медичної допомоги.  
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З цією метою створено районний реєстр хворих зі складу пільгового 

контингенту за визначеними Дорученням напрямками. Постійно забезпечується 

адміністративний контроль щодо достовірності даних та своєчасного оновлення 

районного реєстру та надання до обласного реєстру. 

За 2020 рік із зазначеного реєстру були забезпечені відповідними видами 

медичної допомоги: 

- забезпечено зубопротезування інвалідам та учасникам війни, що 

потребували та були включені до реєстру - 60 осіб на суму 181,4 тис. грн.   

- особи, які потребують забезпечення ортопедичним взуттям, ортезами та 

протезами забезпечуються безпосередньо на заводі виробнику. 

За 2020 рік до лікарів ЦРЛ здійснено 85567  відвідувань (2019 - 124925), 

що становить на 1 мешканця 2,3 відвідувань проти 3,3 у 2019 році. Крім того, 

до лікарів стоматологів здійснено 18951 відвідувань, або 0,5 відвідувань на                  

1 мешканця.          

Торік  у районі зареєстровано 53020 випадок захворювань, в т.ч. вперше - 

22080 захворювань. Показник поширеності зменшився на 17,9% і  становить 

140658  на 100 тис. нас., проти 171423 у 2019 році . У структурі поширеності 

захворювань за класами хвороб серед всього населення:  І місце - хвороби 

системи кровообігу, ІІ місце - хвороби органів дихання, ІІІ - хвороби 

сечостатевої системи.   

Показник захворюваності серед всього населення збільшився  на 20,9% і 

становить 58576 проти 48442 на 100 тис. нас.  

Адміністрація КНП Богодухівська ЦРЛ здійснює постійний контроль за 

виконанням заходів з профілактики та своєчасного виявлення туберкульозу. У 

2020 році захворіло на туберкульоз 7 осіб проти  10  у 2019 році. Показник 

захворюваності на туберкульоз   зменшився на 65,2%. Задавнений туберкульоз 

не зареєстровано.  

Зменшилась смертність від туберкульозу, померло за 2020 рік 1 особа 

проти 7 - у 2019 році, показник смертності від туберкульозу на 100 тис.нас. 

становить 2,6 проти 7,8 у 2019 році. 

У 2020 році цільовими профоглядами з метою виявлення туберкульозу 

охоплено 26620 осіб , проти  29334 осіб у 2019 році. 

План ФЛГ-обстеження підлітків виконаний на 100%. 

Проводяться розрахунки для закупівлі протитуберкульозних препаратів 

хворим  1 - 3 категорій відповідно до наказу МОЗ України від   5 червня                

2006 року №361 «Про затвердження методики розрахунку в 

протитуберкульозних препаратах».  

Складна ситуація в районі і щодо захворюваності на злоякісні 

захворювання. 

Вперше виявлено онкологічних захворювань за 2020 рік - 90 випадків 

проти 106 за попередній рік, показник  захворюваності на онкологічні хвороби 

зменшився  на - 38,9% і становить 238,7 проти 277,6 на  100 тис. нас.  
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Збільшився  на 1,9% і показник онкозанедбаності.  Загальна  смертність від 

онкології становить 148,5 проти 146,6 на 100 тис.нас.  

Стаціонарна медична допомога населенню Богодухівського району 

надається на 150 ліжках цілодобового перебування пацієнтів. Із жовтня                  

2020 року в ЦРЛ перепрофільовано 60 ліжок цілодобового перебування 

пацієнтів для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою COVІD-19 та 

підозрою на неї, що становить 40% ліжкового фонду лікарні, так як КНП 

Богодухівська ЦРЛ є лікарнею І хвилі для  надання медичної допомоги 

пацієнтам  з вищевказаною хворобою  та підозрою на неї. 
Показник забезпеченості населення ліжками склав 39,8 на 10 тис. 

населення. Середній термін лікування складає 8,6 днів. 
Протягом минулого року за медичною допомогою до приймального 

відділення звернулося близько 7 тис. осіб, з яких 75,6% отримали цілодобову 
спеціалізовану стаціонарну допомогу, а 24,4% медичну допомогу надано 
амбулаторно. У зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з 
захворюванням населення на коронавірусну хворобу COVІD-19 та підозрою на 
неї госпіталізація знизилась до 5 тис. осіб. 

За екстреними показниками в стаціонар звертається близько 80,0% 
пацієнтів. 

Фінансування стаціонарних ліжок на 1 ліжко-день становить: на 

медикаменти 35,05 грн. проти 11,23 грн., на харчування 13,90 грн. проти                

11,82 грн. а 2019 рік. 
Для забезпечення надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 
профінансовано: НСЗУ – 2228,7 тис. грн.; з державного бюджету  -                             
89,3 тис. грн.; з районного бюджету -719,3 тис. грн.. За вказані кошти придбані 
лікарські засоби, засоби індивідуального захисту, вироби медичного 
призначення, деззасоби, кисень. Також було отримано благодійну допомогу від 
суб’єктів господарювання району у сумі 187,9 тис.грн. 

Функціонує 20 ліжок денного стаціонару. Кількість пролікованих на 

зазначених ліжках  склала 1515  осіб, проти 1642 за минулий рік. 

 

До складу ЦПМСД БРР  увійшли: 3 міські амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини (далі - АЗПСМ), 8 - в сільській місцевості, 5 фельдшерсько-

акушерських пунктів і 32 фельдшерські пункти. Всі будівлі використовувалися 

на умовах договорів - оренди з КНП Богодухівська ЦРЛ БРР та сільськими 

радами. 

На виконання Закону України "Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування в сільській місцевості" № 2206-VIII від 14.11.2017 

року, з метою забезпечення належної реалізації бюджетної програми 

"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи 

охорони здоров'я в сільській місцевості" завершено будівництво нової 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в смт. Гути. вартістю 
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12 636,0 тис. грн.. На даний час готується відповідний пакет документів для 

введення об’єкта в експлуатацію. 

Населення, яке обслуговує лікувальний заклад становить 37694 чол., в 

тому числі: доросле населення -  32175 чол., дитяче (від 0 до 17 років) -                     

5519 осіб. Чисельність міського населення становить  18093 чол., сільського -         

19 601 чол. 

На даний час в КНП «ЦПМСД БРР» працюють 14 сімейних лікарів,                      

1 лікар-педіатр та 4 лікаря-сумісника. Проходять інтернатуру 4 лікаря-інтерна, 

які працюватимуть в сільських АЗПСМ. 

Пацієнтами укладено 30 568 декларацій з сімейними лікарями. В умовах 

функціонування медичної реформи, 15 лікарів загальної практики-сімейних 

лікарів набрали необхідну кількість пацієнтів, 4 лікарі продовжують роботу по 

підписанню декларацій з пацієнтами. 
За кошти районного бюджету було  придбано 4 ноутбуки  (40,0 тис.грн.),   

2 багатофункціональні пристрої, отримано доступ до медичної програми 

«Медстар» (138,7 тис.грн.), проплачено за програмне забезпечення                  

(32,2 тис.грн.), що дало змогу завершити комп’ютеризацію закладу.  

Вживалися заходи щодо покращення матеріально-технічного стану                

КНП «ЦПМСД БРР». Зокрема, придбано медичне обладнання на суму                          

87,0 тис.грн., у тому числі: холодильник для зберігання медикаментів та 

вакцин, аналізатор сечі, 2 кардіографа,  4 опромінювача бактерицидних, 

центрифуга для відділення плазми  та сучасне лабораторне обладнання в 

вигляді аналізатора біохімічного напівавтоматичного та аналізатора 

гематологічного автоматичного, тощо. 

  Торік значна увага приділялася запровадженню заходів з підвищення 

енергоефективності будівель первинної ланки медичної допомоги, 

розташованих у сільській місцевості. Зокрема, виконано: 

-  заміну вікон на енергозберігачі в АЗПСМ с.  Кленове та с. Хрущова 

Микитівка,  ФП с. Дмитрівка,  с. Корбини Івани,  с. Олександрівка  та                              

с. С.- Баланівка; 

- ремонт системи опалення  в АЗПСМ с. Крисино,  ФАП с. Лозова,                     

ФП   с. Братениця, с. Новософіївка, с. Кручик, с. Петропавлівка та  с. Горького; 

- ремонт покрівлі в ФП с. Матвіївка та  с. Первухінка.  

Крім того, виконано ремонт сходів АЗПСМ с. Шарівка, водогону АЗПСМ 

с. Павлівка, порогу АЗПСМ с. Ів.-Шейчино,  відкосів ФП с. Степне. 

Загальна сума видатків на вказані цілі склала 747,2 тис.грн..  

На території району проживає 757 осіб, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання: 732 чол. -  дорослі, 25 чол. - діти. Торік на їх лікування 

було виділено та освоєно 448,9 тис.грн.  

Протягом 2020 року на забезпечення хворих наркотичними засобами було 

передбачено 220,5 тис.грн., з яких використано 205,3 тис.грн.. 
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У 2020 році видатки по КНП «ЦПМСД БРР» за кошти районного бюджету 

зросли на 47,7% до показників за 2019 рік. 

 

Фізична культура і спорт 

Фізична культура і спорт є невід'ємною частиною виховного процесу 

дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої 

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

функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення 

обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу. Футбольна 

команда  «Богодухів» брала участь у Чепіонаті Харківської області сезону 2020 

року – утримувалася за кошти районного бюджету, в районі проводилися ігри 

Першості Богодухівського району з футболу -2020 -6 команд, команда 

ветеранів брала участь в Чемпіонаті області.  

На території району функціонує 1 дитячо-юнацька спортивна школа                

(далі - ДЮСШ), в якій займається 434 дітей, підлітків та молоді. Навчально-

тренувальний процес у дитячо-юнацькій спортивній школі здійснюють                         

16 тренерів-викладачів, з них - 7 штатних. Працює п’ять відділень в яких 

здійснюється підготовка юних спортсменів з боксу, футболу, волейболу, 

баскетболу, легкої атлетики.  

На проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту із районного бюджету торік було виділено               

706,1 тис.грн. 

Вихованці ДЮСШ були неодноразовими призерами у змаганнях різних рівнів.  

За ініціативи  голови районної державної адміністрації створена футбольна 

команда  «Богодухів», яка брала участь у Чепіонаті Харківської області сезону 

2020 року (Вища ліга) – утримувалася за кошти районного бюджету у сумі 

360,0 тис. грн.  команда ветеранів брала участь в Чемпіонаті області, 

утримувалася за рахунок районного бюдєту-17,0 тис. грн. 

 Отримали підтримку голови футбольні команди, які брали участь в Першості 

Богодухівського району з футболу - 2020 - 6 команд. 

Завершений капітальний  ремонт адміністративної будівлі та спортивної 

споруди стадіону «Колос» в тому числі паркан, лави, рекламні щити 

(корегування) - 541,3 тис. грн.  

 Виготовлена ПКД на  капітальний ремонт стадіону «Колос» за адресою: 

Харківська область,  м. Богодухів, вул. Центральна 1-А (32,9 тис. грн.).  

 Капітальний ремонт стадіону «Колос»: за адресою Харківська область,                 

м. Богодухів, вул. Центральна,1»А» - 239,8 тис. грн. 

        Виготовлена  ПКД на капітальний ремонт бігових доріжок та 

волейбольного майданчика на території стадіону «Колос» за адресою: 

Харківська область, м. Богодухів, вул.. Центральна 1-А (40,0 тис. грн.),  

виконані топографогіодезичні роботи на суму  15,0 тис. грн.  
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Проведений поточний ремонт ганку  КЗ Богодухівської районної ради 

«Дитячо-юнацька спортивна школа» (49,0 тис.грн.) грн. 

Крім того, покращена матеріально-технічна база закладу на суму                      

336,2  тис.грн. Кошти були спрямовані на: 

-  придбання спортивного інвентарю   - 62,0 тис. грн.; 

-  придбання спортивної форми для вихованців  - 46,3 тис.грн.; 

-  придбання меблів та устаткування для стадіону «Колос» - 72,5 тис. грн.; 

- установлення відеоспостереження  на стадіоні «Колос» та спортивному 

залі ДЮСШ  - 45,7 тис.грн.; 

- засоби протипожежного захисту  на стадіоні «Колос» - 7,4 тис. грн;. 

- придбання та встановлення  приладів електроосвітлення на стадіоні 

«Колос» - 6,7 тис.грн.; 

- придбання бензокоси для стадіону «Колос» -  7,0 тис. грн.; 

- придбання насосу  «Водолій» для стадіону «Колос» -  4,0 тис.грн.; 

- утримання футбольного поля стадіону «Колос»   47,0 тис.грн 

- інформаційний стенд  - 8,7 тис.грн.; 

- електронне табло -  21,4 тис грн.; 

- велопарковки  - 7,5 тис. грн. 

Економія коштів в результаті проведення процедури тендерних закупівель 

через електронну систему «прозоро» склала 39,2 тис.грн. 

Загальні видатки по галузі спорту та відпочинку за 2020 рік зросли на 32% 

до показників за 2019 рік. 

 

Факт 2019 рік Факт 2020 рік Факт 2020 рік до факту 

за 2019 рік, % 

2907,8 3837,1 132,0 

 

Культура і туризм 

На території району діє районний будинок культури та 28 сільських закладів 

культури клубного типу, централізована бібліотечна система, що об’єднує 30 

бібліотек, дитяча музична школа імені В.Т. Борисова, районний краєзнавчий 

музей. У закладах культури працює 164 чол., із них 136 спеціалістів.  

У 29 клубних закладах  діють 111 колективів  художньої  самодіяльності,  

з них 58 дитячих, із них 4 колективи мають  звання «народний» та 4 - 

«зразковий».  

Творчий колектив «Калинонька» (кер. Л. Сіренко) Гутянського СБК 

підтвердив звання «народний», а хореографічний ансамбль «Сюрприз»                    

(кер. Т. Сабадаш) отримав звання «зразковий». 

 У поточному році клубними закладами району проведено майже тисячу 

заходів, які були спрямовані на подальшу підтримку та розвиток жанрів 

народної творчості, належне відзначення державних свят і пам’ятних подій. 501 
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аматор народного мистецтва району  брали участь у 30 різноманітних 

фестивалях і конкурсах.  
 

У 2020 році завершено 3 капітальних ремонтів: 

- капітальний ремонт санвузлів та підсобних приміщень районного 

будинку культури - 239,7 тис. грн. Закінчили капітальний ремонт утеплення 

фасаду по об’єкту будівлі «Районний будинок культури» - 136,4 тис. грн.;  

- ремонт фасаду Шарівського СБК  на суму 541,0 тис. грн. з районного 

бюджету; 

Розпочато капітальний ремонт внутрішніх приміщень Івано-

Шийчинського СБК, роботи виконано на суму 210,0  тис. грн. з місцевого 

бюджету (закуплено матеріали, проведено ремонт стелі та підготовлено стіни 

під вирівнювання гіпсокартоном). 

Також проведено поточні ремонти в 6 закладах клубного типу на суму 

235,2 тис. грн. бюджетних та спонсорських коштів. 

 Для покращення матеріально-технічної  бази клубних закладів було 

витрачено 106,2 тис. грн. Придбано комп’ютерну техніку,  сценічні костюми та 

інше.  

Протягом 2020 року в бібліотеках централізованої системи зареєстровано 

16605 користувачів, проведено 557 масових заходів із залученням 12678 

чоловік. Книжковий фонд становить 218561 примірників документів.  

Важливим фактором розширення інформаційного простору є поповнення 

бібліотек новими документами. До бібліотек централізованої системи з різних 

джерел комплектування протягом року надійшло 8611  примірник документів 

на  загальну суму  167,4 тис. грн., в тому числі:  

- за кошти видавництв, організацій, дар читачів – 26, 5 тис. грн.; 

- від ХОУНБ згідно до розпорядження Кабінету Міністрів України        № 

941-р від 07 листопада 2018 року «Про затвердження переліку книжкової 

продукції для поповнення бібліотечних фондів» -  140,8 тис. грн. 

На передплату періодичних видань виділено з районного бюджету              

47,6 тис. грн. на ІІ півріччя 2020 року.  Кожна сільська бібліотека-філія 

отримала від 6 до 10 назв періодичних видань, центральна бібліотека – 49 назв 

газет і журналів, а районна дитяча - 42. 

Для Губарівської сільської бібліотеки-філії придбано комплект меблів на 

суму  49,0 тис. грн. 

Для центральної та дитячої бібліотек придбано холодильник на  суму 5,6 

тис. грн., мікрохвильові печі на суму 3,1 тис. грн., 2 комп’ютери для РДБ на 

суму 30,0 тис. грн. 
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З метою залучення користувачів, працівниками бібліотек проведено 

різнопланові соціокультурні заходи, присвячені державним та народним 

святам, життю та творчості видатних людей.  

У центральній бібліотеці у 2020 році відбулася презентація збірки поезій 

Анатолія Марченка. Організовано виставки картин самодіяльних художників 

Георгія Іспірова, Євгенія Чуйка, Володимира Малого, бібліофотозони до 

новорічних свят, Дня закоханих, Міжнародного жіночого дня.  

Працівники бібліотек  брали онлайн-участь  у  Всеукраїнському конкурсі 

дитячого читання «Книгоманія- 2020», Всеукраїнському дитячому 

літературному конкурсі «Творчі канікули 2020» та «Лідер читання», 

Всеукраїнському флешмобі відеочитань до 90-річчя від дня народження Ліни 

Костенко,  Всеукраїнському марафоні «Єднаємо душі словом Кобзаря», 

Міжбібліотечному конкурсі читовідеовідгук «Прочитана книга», районному 

конкурсі «Депресії в домі не бути», та «Застукані за читанням», соціологічному 

дослідженні УНБ для дітей «Сучасна книга в читанні дітей», Всеукраїнському 

проекті  «Долаємо коронавірус разом!» від «Майстерні казок Олександра 

Зімби», віртуальному бібліо-конкурсі «Я – пані бібліотекарка!». 

 Працівники центральної бібліотеки брали участь у районному конкурсі 

читців «Вічне слово Кобзаря». 

 Проведено акції «Подаруй бібліотеці книгу» та «Книга йде до Вас» 

(обслуговування користувачів, які не мають змоги прийти до бібліотеки), 

тренінги  «З бібліотекою – в Інтернет-просторі». 

 Дитяча музична школа ім. В.Т. Борисова фінансується на 90% за рахунок 

районного бюджету, 10% - за рахунок батьківської плати. У школі навчається 

318 учнів, із них 50 учня - безоплатно, відповідно до  статті 26 Закону України 

«Про позашкільну освіту». У школі діти отримують початкову музичну освіту з 

таких спеціальностей: фортепіано, баян, акордеон, гітара, синтезатор, 

естрадний сольний спів, хореографія, образотворче мистецтво. Музичні класи 

працюють у с. Губарівка, с. Гути  та    с. Полкова - Микитівка.  

Учні школи беруть активну участь у різнопланових конкурсах та 

фестивалях. Протягом року147 учнів взяли участь у 17 різнопланових 

конкурсах та фестивалях. 

Протягом року було проведено капітальний ремонт приміщень та 

інженерних мереж санвузла на суму 294,4 тис. грн., поточний ремонт водостоку 

покрівлі будівлі - 45,0 тис. грн., придбано навіс закритого типу для зберігання 

твердого палива - 49,9 тис. грн., придбано прибудову закритого типу 

виготовленого з металопрофілю для персоналу обслуговуючого модульну 

котельну - 49,9. На покращення матеріально- технічної бази закладу 

використано 318,9 тис. грн. Придбано музичні інструмента, меблі, комп’ютерну 

техніку, сценічні костюми тощо. 
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Діяльність комунального закладу Богодухівської районної ради «Районний 

краєзнавчий музей» протягом року була спрямована на комплектування, 

збереження, вивчення і використання пам’яток матеріальної і духовної 

культури району.  

Фондове зібрання музею становить  більше 7 тисяч музейних предметів: 

археологічні та етнографічні колекції, документи, фотографії, зразки продукції 

підприємств тощо. У музеї розташовано п’ять залів з тематичними 

експозиціями. 

Протягом  року було проведено 12 екскурсій, які відвідали 501 чоловік.  

Проведено оновлення  експозиції «Побут українських селян у VIII–XIX ст. 

на Богодухівщині» у розділі «Українська сорочка».  

Загальні видатки по галузі культури за 2020 рік зросли на 28,6% до 

показників за 2019 рік. 

тис.грн. 

Факт 2019 рік Факт 2020 рік Факт 2020 рік до факту 

за 2019 рік, % 

14546,260 18701,855 128,6 

 

 


