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1.Вступ  

План соціально-економічного розвитку Нововодолазької селищної 
територіальної громади на 2021 - 2023 роки розроблений відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України», Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», Указу Президента України «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 2030 року», Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки», Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України  від 30 березня 
2016 року N 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-
економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», Стратегії 
розвитку Харківської області на 2021-2027 року,  Плану заходів на 2021-2023 
роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки. 

План підготовлений на основі аналізу розвитку Нововодолазької 
селищної територіальної громади за попередній період та визначає цілі, 
пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 
2021-2023 роки, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних 
умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців 
громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого 
використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження 
унікальних духовних і культурних традицій.  

Метою плану є забезпечення динамічного розвитку новоутвореної 
Нововодолазької територіальної громади, підвищення якості життя та 
добробуту населення громади, а також, підвищення її 
конкурентоспроможності через розвиток малого та середнього бізнесу. 
 

 

  

 

 

 

 

Метою плану є забезпечення динамічного розвитку Нововодолазької 
громади, підвищення якості життя та добробуту населення громади, а 
також підвищення конкурентоспроможності громади, що сприятиме 
покращенню життя громадян і є завданням селищної ради відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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2.  Аналітична частина 
2.1.  Географічне розташування 

 

Рис.1 Структурні компоненти потенціалу громади 
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Нововодолазька селищна об’єднана територіальна громада утворена 24 
січня 2017 року. У листопаді 2020 року до Нововодолазької громади 
доєднались нові території. Нині до Нововодолазької селищної 
територіальної громади входять 36 населених пунктів, 12 старостинських 
округів. Адміністративним центром  Нововодолазької селищної 
територіальної громади є селище міського типу Нова Водолага. 
Нововодолазька громада входить до складу Харківського району 
Харківської області. Територія Нововодолазької селищної територіальної 
громади займає площу 52643,2 га 

КАРТА НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
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25 жовтня 2020 року відбулися чергові місцеві вибори, за результатами 
яких було обрано голову територіальної громади Єсіна Олександра 
Сергійовича та депутатський корпус Нововодолазької селищної ради, до 
складу якого увійшли 26 депутатів.  
Існує закономірність між фінансовою спроможністю та чисельністю 

населення громади. Пояснюється це тим, що великі громади мають 
більший потенціал та можливості для належного утримання об’єктів 
інфраструктури, функціонування закладів та установ комунальної 
власності. Органи місцевого самоврядування також можуть забезпечити 
надання якісних публічних та комунальних послуг. Нововодолазька 
селищна  територіальна громада володіє достатнім трудовим ресурсом, а 
тому кращими перспективами для сталого розвитку громади (рис. 4).  
Нововодолазька селищна територіальна громада розташована у 

західній частині Харківської області, в зоні лісо-степової рівнини та в 
долині річки Вільхуватка (басейн Сіверського Дінця).  
 

Корисні копалини громади: кварцовий пісок та природний газ    

           

Рис. 2. Порівняльна характеристика структури земельного фонду Нововодолазької 
громади та України  
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Грунтовий покрив на території громади досить різноманітний:  

• - 	чорноземи звичайні;  
• - 	чорноземи опідзолені;  
• - 	також темно-сірі опідзолені грунти; 
• -  заплавні та балкові ділянки мають складний комплекс      
гідроморфних грунтів;  

• - 	лучні чорноземи;  
• - 	лучно-болотні;  
• - 	болотні грунти, часто з солонцями.  

Територія громади розташована в межах Середньоруської лісостепової 
фізико-географічної провінції, належить до недостатньо вологої 
теплової агрокліматичної зони. Помірно жарке літо та м’яка зима 
створюють сприятливі умови для розвитку аграрного сектору в 
Нововодолазькій селищній територіальній громаді. 
Середньорічна кількість опадів становить від 450 до 600 мм.  
Середня температура повітря липня становить +21 °с  
Середня температура повітря січня становить -7 °с.  
Землі водного фонду громади складають 278,38 га. Найбільша річка - 

Мжа (права притока Сіверського Дінця) з притокою Вільхуватка. Окрім 
річок Джгун, Одринка, Івани водні ресурси громади представлені 
мальовничими ставами, більшість з яких орендують для вирощування 
риби. Висока частка родючих ґрунтів значною мірою обумовлює 
структуру господарського комплексу і його спеціалізацію.  

  

 

         2.2. Демографічна ситуація, ринок праці ТГ 

Станом на кінець 2020 року за загальною чисельністю населення 
Нововодолазька громада з 25289 мешканцями займає 4 місце серед  
громад Харківської області. Достатньо велика кількість населення робить 
її однією з найбільших у регіоні за даним 
показником. Відповідно до державних нормативів розробки статистичної 
інформації, розробка інформації щодо чисельності населення у сільських 
(селищних) радах в міжпереписний період не здійснюється, а розрахунки 
(оцінки) чисельності наявного населення за сільськими населеними 
пунктами здійснюється раз на рік станом на початок року. Внаслідок чого 
інформація щодо кількості людей в населених пунктах громади суттєво 

Важливою підставою для розвитку Нововодолазької селищної 
територіальної громади є природно-ресурсний потенціал, що включає, 
насамперед, природні ресурси (мінеральні, водні, земельні) та природні 
умови (географічне положення, клімат, рельєф) та визначає можливості 
розвитку і розміщення продуктивних сил та рівень сприятливості території 
громади для проживання і життєдіяльності людей. 
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відрізняється від даних Нововодолазької селищної ради – реальна 
кількість населення громади більша. (табл.7) 

 

        Табл.1. Чисельність населення громади. 

№ 
п/п 

Старостинський 
округ 

Усього 0-6 7-17 18-
35 

36-
60 

61 і 
вище 

 Смт Нова 
Водолага 

13022 835 1412 2342 3343 5090 

1 Знам’янський 
старостинський 
округ 

309 14 31 84 114 66 

2 Староводолазький 
старостинський 
округ 

695 42 90 163 257 143 

3 Одринський 
старостинський 
округ 

424 18 19 119 183 85 

4 Ордівський 
старостинський 
округ 

552 33 49 112 210 148 

5 Сосонівський  
старостинський 
округ 

790 54 97 188 288 162 

6 Новоселівський 
старостинський 
округ 

2515 116 202 661 955 581 

7 Федорівський 
старостинський 
округ 

446 15 50 132 159 90 

8 Просянський 
старостинський 
округ 

1512 76 159 327 573 378 

9 Рокитненський 
старостинський 
округ 

1075 47 103 286 260 379 

10 Ватутінський 
старостинський 
округ 

2408 168 335 513 932 460 

11 Бірківський  
старостинський         
округ 

698 44 117 143 251 143 

12 Липкуватівський 
старостинський 
округ 

942 71 124 

 

192 337 218 

 
Пропорційність розташування мешканців у населених пунктах громади 
(44 особи на 1 км2) наближається до найбільш врівноваженої моделі 
територіального устрою та відповідає середньосвітовому показнику 
густоти населення, який становить 50 осіб на 1 км2

. 
За віковою структурою населення Нововодолазька громада 

відноситься до «молодих» громад. Це є вагомою конкурентною 
перевагою адміністративно- територіальної одиниці, адже саме молодь 
виступає рушієм економічної та соціальної активності, в т.ч. її нових форм.  
Людський потенціал надзвичайно важливий для сталого розвитку 

громади. Демографічні ресурси Нововодолазької селищної 
територіальної громади вище середнього. Основними генераторами ідей 
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та носіями інноваційного потенціалу є люди, які 
готові використовувати сукупні можливості громади щодо генерації, 
сприймати та впроваджувати нові модифікаційні ідеї з метою 
забезпечення сталого та самодостатнього розвитку громади. 

   Показники зайнятості в громаді за інформацією служби зайнятості(таб.2). 

   

 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Кількість вакансій 775 682 390 

З них укомплектовано 766 552 351 

Кількість безробітних 773 652 717 

З них працевлаштовано 560 408 284 

Проходили професійне 
навчання 

86 79 129 

Отримали одноразову 
допомогу 

2 3 0 

Працевлаштовано з 
компенсацією ЄСВ 

7 4 6 

Працевлаштовано ВПО з 
оплатою праці 

1 1 1 

Брало участь в 
громадських роботах , осіб 

72 31 1 

Брало участь у тимчасових 
роботах 

90 115 78 

Рівень безробіття по 
району,% 

1,64 1,81 2,44 

Кількість безробітних, які 
перебували на обліку 
протягом року 

966 853 899 

Кількість безробітних, які 
отримали статус 

безробітного у звітному 
році 

770 648 720 

Кількість безробітних, які 
перебували на обліку на 

кінець року 

204 203 272 
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  Для залучення нових жителів до громади слід приділити увагу 
забезпеченню сприятливих умов для підприємницького сектора. 
Розвивати молодіжні освітні та підприємницькі проєкти, так як за 
віковим складом громада є представницею «молодих» громад. Також 
необхідно впроваджувати спеціалізовані програми управління 
зайнятості та безробіття – приховане безробіття значно відрізняється 
від обсягу зареєстрованих безробітних. Проєкти мають бути 
спрямовані на потреби населення та отримання підтвердження, що їх 
реалізація принесе значну користь людям.      

 
2.3 Стан розвитку інфраструктури громади 
 
2.3.1 Транспортні комунікації та інфраструктура зв’язку 
 
Зовнішні та внутрішні транспортні зв’язки здійснюються залізничним і 

автомобільним транспортом. Залізничне сполучення забезпечує станція 
Водолага, проміжна залізнична станція Південної залізниці на дільниці 
Мерефа – Красноград, адміністративно належить до Південної залізниці. 
Залізничні колії та станції обслуговує Харківська дирекція залізничних 
перевезень. Також на території Новоселівського старостинського округу є 
залізнична станція «Кварцовий», Сосонівського старостинського округу – 
зупиночна платформа «Сосонівка», на території Ватутінського 
старостинського округу – зупиночні платформи «Джгун», «8 кілометр» та 
станція «Ордівка», на території Липкуватівського старостинського округу-
зупиночна платформа «Липкуватівка».  

   Громадський транспорт на сьогодні відіграє визначальну роль у розвитку 
громади. Поруч проходить швидкісна автомобільна дорога міжнародного 
значення М18 (Е108)(Харків	—	Сімферополь	—	Алушта	—	Ялта)	та автошлях́ 
М29	— автомобільний шлях міжнародного значення в Україні, що є 
частиною Європейського маршруту Е105	. Через селище Нова Водолага 
проходить автомобільна дорога територіального значення Т1901.  
  Територія громади межує зі Старовірівською сільською ТГ, Зміївською 
міською ТГ, Мереф’янською міською ТГ, Південноміською міською ТГ, 
Люботинською міською ТГ,  Валківською міською ТГ. Нововодолазька 
селищна територіальна громада входить до складу Харківського району 
Харківської області, який в свою чергу межує із Красноградським, 
Чугуївським,  Богодухівським районами області.  

    Перевага територіального розташування громади полягає в тому, що 
адміністративний центр громади, смт Нова Водолага, знаходиться на 
відстані 45 км від обласного центру м. Харкова.  
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Загальна протяжність мережі комунальних доріг складає 201,9 км: доріг 
з твердим покриттям 143,3 км, ґрунтових доріг 58,6 км.  

 Табл. 3. Відстань від адміністративного центру до округів громади 

На сьогоднішній день для задоволення потреб населення громади в 
пасажирських перевезеннях сформована мережа автобусних маршрутів з 
розміщеним у центрі смт Нова Водолага автобусним вокзалом.  
Система доріг усередині громади є достатньо збалансованою і такою, 

що може забезпечити доступність усіх територій та населених пунктів. 
Проте велика кількість доріг потребує як поточних, так і капітальних 
ремонтів.   
Однією із найбільших проблем територіальної громади є відсутність 

якісного твердого дорожнього покриття між центром громади та центрами 
старостинських округів, а також відсутність доріг з твердим покриттям до 
деяких сіл.  Існує необхідність максимізувати ефективне використання 
існуючого потенціалу транспортних зв’язків між центром громади та 
окремими селами.  
Більша половина  доріг вимагають капітального або поточного 

ремонту.  

Існує необхідність максимізувати ефективне використання існуючого потенціалу 
транспортних зв’язків між центром громади та окремими селами.  Більша половина 
вулиць та доріг вимагають капітального або поточного ремонту проїжджої частини.  
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На території громади діють наступні інтернет-провайдери: ПАТ 
«Укртелеком», Інтертелеком, SK net, Novonet, BilBerry та Kronos.    
Інтернет-зв’язок   розширює  можливість  надання  адміністративних 
послуг офісами старост, формування внутрішніх та зовнішніх зв’язків,  
поліпшення медичного обслуговування населення,  дозвілля та 
саморозвитку мешканців громади. 
  Майже вся територія громади покрита  високошвидкісним 
мобільним інтернет-зв’язком.  
      Нововодолазька  селищна рада має сучасний  веб-сайт, що генерує 
новини	 та надає механізми зворотнього зв’язку мешканцям ТГ. Сайт 
оперативно інформує про життя та здобутки  територіальної громади.  
Кожен з його відвідувачів має можливість знайти тут потрібні, корисні й 
цікаві відомості про Нововодолазьку територіальну громаду. Статистика 
відвідування сайту свідчить про його корисність та зацікавленість 
мешканців  життям громади. У середньому щомісяця сайт  переглядає  10 
тисяч унікальних користувачів. 
Окрім того, у соціальній мережі Facebook  створено групу 

Нововодолазька селищна ОТГ, у якій наразі 4200 активних учасників. 
 На території громади видаються наступні друковані засоби масової 
інформації:  інформаційний вісник Нововодолазької селищної ради  
«Вісник Нововодолазької громади» та газета «Вісті Водолажчини». 
Життєдіяльність громади також висвітлюється на сторінках газети 
«Слобідський край», що є однією із найпопулярніших серед читачів 
Харківщини. «Вісник Нововодолазької громади» має особливий вплив на 
формування думки мешканців, знайомить читачів із новинами 
територіальної громади, висвітлює роботу відділів і підрозділів селищної 
ради. На його сторінках можна знайти інформацію про культурне, 
спортивне та освітнє життя населених пунктів, висвітлення діяльності 
селищної ради. 
   

 У складі інфраструктурного потенціалу важливе місце належить 
інформаційній складовій, що передбачає єдність організаційно-технічних 
та інформаційних можливостей  громади. Це впливає на характер і 
специфіку її функціонування  через збір, зберігання (накопичення), 
обробку та розповсюдження інформаційних ресурсів. Тому 
комунікаційна активність та інфраструктура зв’язку Нововодолазької 
громади потребують особливо активного розвитку. 

 

2.3.2. Житлово-комунальне господарство та екологія 

На даний час містобудівна документація в громаді є діючою, але 
застарілою. Тому є нагальна потреба в її оновленні в рамках просторового 
планування, в основу якого мають бути покладені принципи підвищення 
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містобудівної цінності території, ефективного землекористування та 
екологічної рівноваги.  

    Шлях до сталого та гармонійного розвитку територіальної громади – це 
розроблення і впровадження в практичну діяльність громади містобудівної 
документації, яка є інструментом регулювання, планування, забудови 
території. Комплексні плани розвитку населених пунктів громади є 
першоосновою для розроблення системи стратегічних, прогнозних і 
програмних документів щодо здійснення регіональної політики. 

Більш ніж 99 відсотків будівель житлового фонду громади - це 
індивідуальні будинки, та лише 84 з них (близько 0,7 %) є 
багатоквартирними.  Кожен багатоквартирний будинок громади 
підключено до комунального водопостачання, каналізації та 
індивідуального газопостачання.Станом на початок 2021 року, 100% 
багатоквартирних будинків охоплені ОСББ. 
Централізоване водопостачання смт Нова Водолага, що є центром 

громади, обслуговує КП «Нововодолазьке водопровідно-каналізаційне 
підприємство», підпорядковане Нововодолазькій селищній раді.  
Система водопостачання та водовідведення в громаді удосконалюється 

дуже повільним темпом. Централізованим водопостачанням забезпечені 
2009 абонентів (фізичних осіб) та 111 абонентів (юридичних осіб). 
Неохопленими центральним водопостачанням залишаються близько 15 
тис. мешканців громади. Протяжність мереж водовідведення є на 10,6 км 
меншою за протяжність мереж водопостачання. Система водовідведення 
включає в себе 1 очисну споруду та 5 каналізаційно-насосних станцій. 
Очисні споруди аварійні, не забезпечують нормативну очистку стоків. У 
більшості старостинських округів громади система централізованого 
водопостачання та водовідведення відсутня. Крім того, актуальним для 
громади є питання не тільки систем водопостачання, але й якості питної 
води, що подається до їх домівок. Низький рівень ґрунтових вод та 
забрудненість водойм та річок у громаді негативно впливають на якість 
питної води та прискорюють зношуваність мереж водопостачання.  
Основними енергоресурсами, які використовуються у громаді, як і у 

більшості населених пунктів України, є газ та електрична енергія. Рідше 
використовуються пальне (бензин, дизельне паливо) та тверде паливо 
(вугілля, дрова, пелети).  
Нині є доцільним проведення заходів з підвищення 

енергоефективності використання енергії, встановлення LED-ламп замість 
ламп розжарювання. За 2017-2020 роки було замінено 4193 старих 
електроліхтарів на нові енергозберігаючі. Освітленню вулиць на території 
громади приділяється належна увага.         
Проте заходи з енергоефективності слід впроваджувати через систему 

енергоменеджменту, термомодернізацію  будівель закладів освіти, 
медицини, культури, та адміністративних будівель.  
Також існує необхідність проведення заходів для підвищення 

ефективності використання теплової енергії, а також проведення 
просвітницької діяльності щодо способів економії енергії, таких як 
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встановлення лічильників нічного електропостачання та виконання 
енергозатратних робіт у нічний час, що зменшить напругу на 
електромережі.  
На території громади існує один полігон/сміттєзвалище побутових  

відходів. Централізований вивіз сміття у громаді здійснюється КП 
«Водолага Комунсервіс», яке забезпечено необхідною технікою. 
Безкоштовний збір та вивіз побутових відходів від домоволодінь 

населення громади відбувається за графіком на території всіх 
старостинських округів. 

   Аналіз стану житлово-комунального господарства та навколишнього 
середовища у громаді сприяв виявленню подальших напрямків 
реформування зазначених сфер: створення інфраструктури 
водопостачання та водовідведення на сільських територіях громади; 
розробка заходів зі збереження рівня ґрунтових вод; проведення заходів, 
спрямованих на налагодження системи водопостачання та каналізації; 
розробка комплексу заходів з впровадження містобудування у громаді; 
впровадження комплексу заходів з раціонального використання та 
збереження енергії; проведення заходів з очищення водойм та річок 
громади, створення системи збору, сортування та утилізації відходів.  

  

2.3.3. Соціальна інфраструктура та надання адміністративних послуг 

Освіта Нововодолазької територіальної громади є цілісною системою, 
що забезпечує реалізацію особистісних потреб кожної людини в умовах 
безперервної освіти. 

Державну політику в галузі освіти громади забезпечують 12 закладів 
загальної середньої освіти, у тому числі:  

2 опорних заклади - Новововодолазький ліцей №2 та 
Липкуватівський ліцей, які містять у своєму складі по одній філії 
(Знам’янська та Бірківська); 

2 навчально-виховні комплекси (Новоселівський та Сосонівський); 
1 загальноосвітня школа (Староводолазька);  
5 ліцеїв (Нововодолазький ліцей №1, Нововодолазький ліцей №3, 

Ватутінський ліцей, Рокитненський ліцей, Просянський ліцей). 
У закладах загальної середньої освіти навчається 2364 дитини.  
Враховуючи запити населення, соціально-економічну, демографічну 

ситуації, у селі Знам’янка 01 вересня 2018 року була відкрита початкова 
школа – Знам’янська філія Нововодолазького ліцею №2. 

У громаді організовано підвіз учнів, вихованців та педагогів до 
закладів освіти. Підвіз стабільно здійснюють 8 шкільних автобусів. 

Здобуття дошкільної освіти в громаді забезпечують 15 закладів, серед 
яких 8 закладів дошкільної освіти та 7 дошкільних підрозділів закладів 
загальної середньої освіти, в яких виховуються 555 дітей. 

У вересні 2018 року дошкільний підрозділ Новоселівського навчально-
виховного комплексу змінив режим роботи з короткотривалого 
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перебування на 10-ти годинний. Крім того, в закладі відкрито ще одну 
додаткову групу.  

У 2018 році було змінено тип Знам’янського ЗДО «Добрячок» з 
«дитячий садок» на «ясла-садок» та режим роботи з 4-х на 10-ти годинний, 
а у 2020 році було змінено тип Ватутінського ЗДО з «дитячий садок» на 
«ясла-садок». 

Беручи до уваги соціально-економічну та демографічну ситуації, у 
вересні 2019 року було відкрито Одринський ЗДО «Світлячок». Показник 
охоплення дітей п’ятирічного віку різними формами дошкільної освіти по 
Нововодолазькій територіальній громаді складає 100%. Але мережа 
закладів дошкільної освіти станом на 2021 рік не повною мірою 
задовольняє потреби населення старостинських округів і потребує 
подальшого розвитку. 

До закладів позашкільної освіти відносяться будинок дитячої та 
юнацької творчості – 889 вихованців, дитячо-юнацька спортивна школа – 
454 вихованці.  

Освітній простір громади постійно змінюється. Особливо відчутні 
зміни торкнулися початкової та дошкільної освіти. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 
на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти віком від 2 до 18 років в 
2018 році створено  комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Нововодолазької селищної ради Харківської області. Фахівці інклюзивно-
ресурсного центру надають консультативні послуги, проводять корекційно-
розвиткову роботу, здійснюють комплексну оцінку розвитку дитини. 
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які підлягали 
комплексній оцінці розвитку, перебували на обліку в інклюзивно-
ресурсному центрі та були охоплені корекційною роботою у 2020 році, 
становить 62 дитини. 

У 2020/2021 навчальному році у 2-х закладах дошкільної освіти 
функціонують 2 інклюзивні групи, в яких виховується 4 дитини. У 6-ти 
закладах загальної середньої освіти функціонують інклюзивні класи, в яких 
навчається 19 дітей з особливими освітніми потребами. 

Школи в громаді забезпечують високий рівень підготовки учнів, що 
підтверджує їх розташування у загальному рейтингу шкіл Харківщини за 
результатами ЗНО. Кожного року школи громади входять до сотні кращих 
шкіл Харківської області. Більше того, у 2017 році Нововодолазький ліцей 
№2, №3, №1 посіли 5, 29 та 30 місця відповідно; у 2018 році Ватутінський 
ліцей - 7 місце; у 2019 році Нововодолазький ліцей №3 - 16 місце; у 2020 році 
Нововодолазький ліцей №1 посів 18 рейтингове місце серед більш як 400 
шкіл Харківської області. 

За останні роки відбувалося значне оновлення матеріально-технічної 
бази закладів освіти громади. 

У рамках реформи Нової української школи відремонтовані кабінети 
початкових класів (2,2 млн. грн.). Кабінети 1-3-х класів укомплектовані 
дидактичними матеріалами (мікроскопами, глобусами, колекціями  
корисних копалин, картами, годинниками, вагами тощо), меблями 
(стільцями та одномісними партами-трансформерами, стінками для 
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кабінетів, столами та стільцями для вчителів, дошками), комп’ютерною та 
мультимедійною технікою (багатофункціональними пристроями, 
ламінаторами, проєкторами, екранами, ноутбуками). На оснащення 
кабінетів НУШ було використано 2,9 млн.грн. 

Відбувалося оновлення матеріально-технічної бази не лише 
початкової школи. У 2019 році майже кожен кабінет всіх шкіл громади було 
оснащено комп’ютерами, проєкторами та екранами. Відділом освіти було 
закуплено комп’ютерів та ноутбуків (100 шт.), мультимедійних комплектів 
(67 шт.), акустичних систем (79 шт.) на суму 2,5 млн.грн. 

А у 2020 році було оновлено меблі середньої та старшої ланок шкіл. 
Замінено 80% старих учнівських парт. Для цього закуплено 350 двомісних 
парт-трансформерів та стільців до них на суму 670 тис.грн. 

За 2019-2020 роки закуплено 7 предметних кабінетів (2 кабінети 
біології, 2 - хімії, 1 - англійської мови, 1 - української мови, 1 - інформатики) 
для ліцеїв №1, №2, №3  2,2 млн.грн. 
Капітально відремонтовано покрівлі закладів освіти:  
Нововодолазький ліцей №1 (1 млн.426 тис.грн.); 

Нововодолазький ліцей №2 (1,5 млн.грн.); 

Дитячого садка Новоселівського НВК (246 тис.грн.); 

Староводолазька ЗОШ (645 тис.грн.). 

Оновлені та відремонтовані фасади Нововодолазького ліцею №1 (165 
тис.грн.) та дошкільного підрозділу Новоселівського НВК (153 тис.грн.) 

Велика увага в громаді приділяється розвитку фізичної культури та 
спорту. У п’яти закладах загальної середньої освіти та на 
Нововодолазькому стадіоні «Колос» збудовано футбольні міні-поля зі 
штучним покриттям (9 млн.грн.). На території Нововодолазького ліцею №1 
збудовано багатофункціональний волейбольно-баскетбольний майданчик 
(2 млн. 164 тис.грн.) та відремонтовано футбольне міні-поле. У 
Нововодолазькому ліцеї №2 капітально відремонтовано спортивну залу (1,5 
млн.грн.), облаштовано спортивний майданчик у Сосонівському НВК (50 
тис.грн.), встановлено скеледром у Нововодолазькому ліцеї №3 (300 
тис.грн.), відремонтовано спортивну залу у Нововодолазькому ліцеї №1 (297 
тис.грн.). 

За останні роки приміщення Нововодолазького будинку дитячої та 
юнацької творчості значно оновилося. У 2019 році було замінено всі вікна 
на енергозберігаючі та капітально відремонтовано дах (1,5 млн.грн). У 2020 
році збудовані нові сходи закладу із граніту (355 тис.грн). Проведено 
ремонт у світлиці, де працює народний художній фольклорно-
етнографічний колектив «Вербиченька» (77 тис.грн.). 

Реалізовано проєкти з облаштування молодіжного ХАБу «Халабуда» у 
Нововодолазькому ліцеї №2 (300 тис.грн.), медіатеки у Нововодолазькому 
ліцеї №3 (400 тис.грн.). Для проведення шкільних позакласних заходів, свят 
та урочистостей, що відбуваються в громаді, у Нововодолазькому ліцеї №3 
капітально відремонтовано актову залу, яку оснащено сучасним 
обладнанням, мультимедійною технікою та аудіоапаратурою (2 млн. 251 
тис.грн). 

Проводиться планове оновлення оснащення харчоблоків закладів 
освіти громади. Так, завдяки реалізації бюджету участі для  Ордівського 
дитячого садка придбано нове технологічне обладнання на суму 55 
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тис.грн. Для харчоблоків Нововодолазьких ліцеїв №1, №2, №3 закуплено 
електроплити, холодильники, пекарські шафи, електросковороди, потужні 
електром’ясорубки, столи, стелажі, мийки на суму 712,3 тис.грн.  

У громаді було реалізовано проєкт щодо створення шкільної пекарні, 
випічкою, якої забезпечуються всі заклади загальної середньої освіти. Для 
цього у 2019 році було здійснено ремонт приміщення у Нововодолазькому 
ліцеї №3 (66 тис.грн.) та придбано технологічне обладнання (140 тис.грн.). 
Щороку за потребою оновлюються харчоблоки всіх закладів освіти: 
закуповується новий посуд, кухонне приладдя, холодильники, морозильні 
камери, м'ясорубки, водонагрівачі тощо. 

Відбулося значне оновлення меблів в дитячих садочка: закуплено нові 
яскраві стільці (217 шт.), столи (42 шт.), шафи з контейнерами для дитячих 
речей (17 шт.), ігрові куточки «Кухня», «Цукерня», «Магазин», «Майстерня», 
«Кондитерська», «Ляльковий театр», «Купе», «Гараж», «Лікарня».  

Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відбувається і 
завдяки реалізації бюджету участі Нововодолазької селищної ради. Так, 
Староводолазька школа отримала сучасну аудіоапаратуру (100 тис.грн.), у 
Сосонівському НВК облаштовані ігрові зони та зони для відпочинку і занять 
спортом (110 тис.грн.), заасфальтовано пішохідну доріжку до 
Новоселівського НВК (200 тис.грн.) 

Для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, що 
навчаються як в школах, так і дитячих садків, закуплено засоби навчання, 
дидактичний матеріал, іграшки, що забезпечують фізичний розвиток, 
розвиток мовлення, мислення, комунікації, моторики: шведські стінки, 
великі м’які конструктори, столи для пісочної анімації, м’ячі, бізіборди, 
шнурівки, лабіринти, сортери, ксилофони та ін. (180 тис.грн). 

У 2020 році для забезпечення закладів освіти станціями для 
автоматичної дезінфекції рук, безконтактними термометрами, 
дезінфікуючими та миючими засобами, масками, рукавичками, 
паперовими рушниками та іншими матеріалами, необхідними для 
проведення безпечного освітнього процесу в умовах пандемії 
коронавірусу, було використано 461 тис.грн. 

У 2019 році проведено широкосмуговий інтернет та зроблено 
локальну мережу у Нововодолазьких ліцеях №1, №2, №3 та 
Новоселівському НВК (440 тис грн). У 2021 році всі заклади освіти громади 
було підключено до швидкісного інтернет-зв’язку. 

 
        Первинну медичну допомогу мешканцям Нововодолазької селищної 
громади надають заклади, що входять до складу КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, яка з 2021 
року  нараховує 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (смт 
Нова Водолага, с. Новоселівка, с. Стара Водолага, с.Просяне, с.Ватутіне, 
с.Рокитне, с Липкуватівка), 9 фельдшерських пунктів  (с.  Знам’янка,  с.  
Сосонівка,  с. Ордівка, с. Одринка, с. Федорівка, с.Просяне, с Дерегівка, с. 
Бірки, с. Вільхуватка).   

Проведений аналіз освітнього простору громади дає підстави виділити 
пріоритетні напрямки щодо його подальшого ефективного 
функціонування: розвиток позашкільної освіти та неформальних 
моделей навчання, проведення тренінгів, семінарів для педагогів 
громади та реалізація концепції «освіта протягом життя». 
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       Медичне обслуговування мешканців громади виходить на новий 
рівень.     

Побудовано нове приміщення АЗПСМ. с.Стара Водолага.                                                    
Для більшості закладів за останні роки придбане нове сучасне медичне 
обладнання, впроваджено лабораторні обстеження на  медичних 
аналізаторах. Всі заклади забезпечені автомобілями для підвозу лікарів і 
обслуговування пацієнтів вдома, робочі місця медичних працівників 
комп’ютеризовані, що  сприяє якісному обслуговуванню населення. 
       Проводяться заходи щодо підвищення комунікаційної та логістичної 
доступності закладів охорони здоров’я. 

Відповідно до впровадження реформи медицини з’являються нові 
можливості та завдання, на виконання яких необхідно спрямувати низку 
заходів та ресурсів: подальше забезпечення сучасним медичним 
обладнанням закладів охорони здоров’я; впровадження нових стандартів 
надання медичних послуг та індикаторів якості медичної допомоги; 
удосконалення алгоритму наступності надання медичної допомоги; 
подальша інформатизація  в закладах охорони здоров’я та використання 
сучасної системи дистанційної діагностики ( телемедичні технології); 
посилення кадрового потенціалу і забезпечення його розвитку та 
ефективного використання.  
     Для якісної та доступної медичної допомоги населенню є потреба 
будівництва амбулаторії в с. Рокитне та проведення   ремонтів 
фельдшерських пунктів с. Ордівка, с. Сосонівка, с. Дерегівка, капітального 
ремонту ФП в  с. Федорівка, а також потребує ремонту амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини смт Нова Водолага.  

Процес реформування медичної галузі триває. Вторинна ланка 
надання медичної допомоги (центральна лікарня з поліклінічним 
відділенням) переходить у підпорядкування Нововодолазької селищної 
ради. Після реєстрації КНП «Нововодолазька центральна лікарня» 
Нововодолазької селищної ради та затвердження його Статуту буде 
проведено аналіз та визначено основні завдання щодо вдосконалення 
надання медичних послуг жителям громади. 

  Медичне обслуговування мешканців громади вийшло на новий 
рівень у зв’язку зі створенням Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Нововодолазької селищної ради. Наявність сучасного транспорту 
для сімейних лікарів, які обслуговують медичні заклади 
старостинських округів, сприяє якісному обслуговуванню 
населення, але матеріально-технічне забезпечення лікарських 
амбулаторій та фельдшерських пунктів громади потребує 
поліпшення.   
  Відповідно до впровадження реформи первинної та вторинної 
ланок медицини з’являються нові можливості та завдання, на 
виконання яких необхідно спрямувати низку заходів та ресурсів.  
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На території Нововодолазької громади діють 8 Будинків культури, 4 
сільські клуби, КЗ «Публічна бібліотека» з філіями, КЗПМО 
«Нововодолазька школа мистецтв», КЗ «Музей історії с.Знам’янка». 

У закладах культури активно функціонують вокальні, театральні, 
хореографічні, хорові колективи, гуртки народних промислів та дитячої 
творчості, спортивні секції, клуби за інтересами.  

Є колективи зі званням «народний» та «зразковий»: народний 
аматорський фольклорний ансамбль «Берегиня» КЗ «СБК с. Рокитне» 
Нововодолазької селищної ради;  

народний аматорський колектив «Чисте джерело» КЗ  «СБК с. 
Рокитне» Нововодолазької селищної ради; 

зразковий хореографічний колектив «Сяйво» КЗ «СБК  с. Просяне» 
Нововодолазької селищної ради. 

Ці колективи прославляють Нововодолазьку громаду в Україні та за її 
межами. 

Зусиллями співробітників клубних установ Нововодолазької селищної 
територіальної громади проводяться різноманітні фестивалі, конкурси, 
виставки творчості народних умільців. Фестиваль «Цвіт папороті» у селі 
Новоселівка з кожним роком набуває все більшої популярності. Його 
відвідують близько 4-х тисяч жителів нашої громади та гостей.  

 У 2018 році на території с. Знам’янка  започатковано Фестиваль 
народної творчості «ТРОЇЦЯ–FEST», метою якого є активізація діяльності 
фольклорних колективів та аматорських колективів художньої 
самодіяльності Харківської області, залучення до них молоді, виявлення та 
збереження цінних фольклорних творів, відродження кращих зразків 
української пісенної творчості, відкриття нових імен та популяризація 
національної обрядовості, розширення культурних, інформаційних та 
ділових зв’язків між регіонами області та за її межами, розвитку 
аматорського мистецтва, народної творчості. 
У рамках проведення Міжнародного Дня захисту дітей започаткували 

нові  конкурси: «Бал принцес», для дівчаток від 1 до 6 років. 
«Велоперегони», для хлопчиків віком від 2 до 6 років. 

Для найменших жителів громади проводиться конкурс «Парад 
візочків», де кожна дитина в образі казкового чи кіногероя представляє 
свій тематично вбраний візочок.  

На підтримку любителів домашніх тварин проводиться конкурс 
«Домашні улюбленці».  

З 2019 року на території с. Стара Водолага жителі старостинських 
округів мають змогу взяти участь у фестивалі «Родинне коло», який 
присвячений святкуванню Покрови та Дня козацтва.  

До Міжнародного дня танцю проводиться фестиваль хореографічного 
мистецтва «Танцюй краще, ніж я!».  

Вперше було започатковано автопоказ під відкритим небом, де всі 
бажаючі могли подивитися фільми, не виходячи з автомобіля. 

  Гарною традицією стало проводити  автопробіг, присвячений Дню 
Державного Прапора та Дню Незалежності України,  по території 
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Нововодолазької громади. Кожна родина у вишиванках та з прапорами 
може долучитися до цього заходу.  
Бібліотеки громади стали більш сучасними, впроваджуються  нові 

методи роботи, працюють клуби за інтересами, гуртки, бібліоняня, 
бібліотеки під відкритим небом, школа здоров’я, курси англійської мови, 
виставки місцевих художників, фотовиставки, присвячені значимим 
подіям, квести, покази мультфільмів та фільмів. Вся ця робота спрямована 
на поліпшення бібліотечних послуг в громаді для всіх вікових категорій 
населення.  

Постійно поповнюються бібліотечні фонди. Так, за три роки з 
Українського Інституту книги за «Державною програмою поповнень 
бібліотечних фондів публічних бібліотек»  КЗ «Публічна бібліотека» 
Нововодолазької селищної ради отримала 3460 примірників книг на суму 
388 608 гривень 

У 2020 році Дитяча бібліотека-філія Нововодолазької селищної ради 
брала участь у конкурсі «Найкраща бібліотека Харківщини» і посіла 3 
місце.  

Бібліотекарі громади є активними учасниками вебінарів, онлайн-
тренінгів, конференцій. Започатковано проведення конкурсу «Вічне слово 
Кобзаря», присвячене творчості великого поета.  

Завдяки підтримці партнерів - німецького товариства GIZ та 
фінансовій участі Нововодолазької селищної ради, дитяча бібліотека 
змінилася і має сучасний привабливий вигляд. 

Мистецьку освіту на території Нововодолазької громади	забезпечує 
комунальний заклад початкової мистецької освіти «Нововодолазька школа 
мистецтв» Нововодолазької селищної ради з Ватутінською філією. Це 
заклад комплексного типу з 8-річним строком навчання. На сьогодні тут 
відмінена батьківська плата за навчання дітей.	

У 2020 році, завдяки перемозі в обласному конкурсі міні-проєктів 
розвитку територіальних громад «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» Харківської 
обласної ради для школи мистецтв було придбано музичні інструменти. 

Завдяки Бюджету участі, на який активно подають проєкти жителі 
громади, покращується матеріально-технічна база закладів культури. Так, 
було відремонтовано хореографічний клас в КЗ «СБК с. Новоселівка»; при 
КЗ «СК с. Федорівка» запрацював пейнтбольний клуб «Веселий Роджер». 
Зовсім поруч відкритий мотузковий парк, який відвідують всі бажаючі. Ці 
дві локації  стали  чудовим об’єктом для проведення змістовного дозвілля  
не тільки для місцевих жителів, а й для дітей та молоді зі всієї громади та 
гостей з інших районів області. У планах залучення цих локацій до складу 
туристичних маршрутів області та громади. 

За три роки заклад культури у с. Федорівка змінився на краще: 
закуплена апаратура для показу фільмів та мультфільмів під відкритим 
небом та для якісного проведення свят для мешканців округу.  

Жителі с. Одринка багато років мріяли про звукове оформлення свят, 
які проходять  на їхній території. Завдяки втіленому в життя проєкту 
«Бюджет участі», який виграли активні жителі округу, було придбано 



 
21 

звукову апаратуру, проєктор, екран, облаштовано глядацьку залу для 
проведення свят. 

Жителі с. Стара Водолага, вирішили поновити бібліотеку свого округу 
та  виграли проєкт « Бібліотека-простір для інтелектуального, духовного та 
творчого розвитку жителів громади»». Завдяки цьому бібліотека стала 
сучасною та цікавою, відкрилася можливість працювати по-новому. 

Вирішили змінити бібліотеку і жителі с. Ордівка, вигравши проєкт 
«Ордівська бібліотека-сучасний інформаційний та культурний простір, 
мультимедійний центр». 

Активні жителі громади реалізовують свої проєкти, що дає можливість 
поліпшити матеріально-технічну базу закладів культури, а саме: ремонт 
хореографічного класу в КЗ «СБК с.Новоселівка» Нововодолазької 
селищної ради, ремонт у міській бібліотеці-філії КЗ «Публічна бібліотека» 
Нововодолазької селищної ради  та в подальшому придбання меблів та 
комп’ютерної техніки.  

Практично усі будинки культури забезпечені сценічними костюмами, 
які й надалі будуть закуповуватися для аматорів народного мистецтва.  

КЗ «Музей історії с.Знам’янка» Нововодолазької селищної ради  
розташовується в  історичній садибі Дуніних-Барковських - будівлі 17 
століття. Це дало змогу  відкрити нові експозиції та представити нові 
експонати із запасників музею. Працівниками музею було зведено будівлю 
та відроджено інтер’єр української хати-мазанки кінця 18-го початку 19-го 
ст. У подальшому це надасть потенціал для розвитку музейної справи  та 
туризму в громаді.  
Велика увага приділяється спорту, популяризації здорового способу 

життя. Постійно розбудовується спортивна інфраструктура, а відтак стає 
дедалі більше прихильників фізичної культури і спорту. Нині на території 
громади збудовано 7 міні-футбольних майданчиків зі штучним покриттям 
(22х42м). У 2020 році на території Нововодолазького ліцею №1 було 
реконструйовано футбольний майданчик зі штучним покриттям та  
збудовано багатофункціональний майданчик з гумовим покриттям. Вони 
мають сучасне освітлення, яке дає можливість тренуватися та займатися 
фізичною культурою протягом всього року у будь-який час доби. У 
зимовий період спортсмени мають змогу займатися у спортивних залах 
закладів освіти. У результаті реалізації проєкту-переможця обласного 
конкурсу розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» у 
Нововодолазькому ліцеї №3 з’явився скеледром і  запрацював гурток зі 
скелелазіння.  

На території громади встановлено 15 майданчиків з вуличними 
тренажерами. Для активного дозвілля дітей побудовано 31 дитячий 
майданчик. 

Наприкінці 2020 року Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна 
школа Нововодолазької селищної ради Харківської області перейшла у 
підпорядкування Нововодолазької селищної ради, що відкриває нові 
можливості для розвитку спортивної сфери громади.  

Основними осередками фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем 
проживання є фізкультурно-спортивні клуби Нововодолазької селищної 
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ради «Олімп», «Дебют», «Юність», «Титан» та «Sport	Life», члени яких 
активно займаються футболом, гирьовим спортом, важкою атлетикою, 
пауерліфтингом, волейболом, баскетболом, шахами, шашками та іншими 
олімпійськими і не олімпійськими видами спорту. Представники цих 
клубів є організаторами змагань місцевого рівня та активними учасниками 
обласних та всеукраїнських спортивних заходів.	 
Кожного року на території громади проводяться: відкрита першість 

Нововодолазької громади з футболу; змагання на кубок Нововодолазького 
селищного голови з футболу, волейболу, баскетболу, шахів, шашок, 
настільного тенісу; на кубок Нововодолазької селищної ради з футболу, 
волейболу, баскетболу, шахів, шашок, настільного тенісу; змагання між 
старостинськими округами, присвячені Дню Державного Прапора та 
Незалежності України; змагання до Дня селища Нова Водолага, до Дня 
молоді, Дня захисту дітей та інші. 

Уже більше трьох років у Нововодолазькій селищній раді працює 
Центр надання адміністративних послуг. Його працівники постійно 
працюють над покращення рівня якості обслуговування відвідувачів, 
удосконалення матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації. Для 
послуг громадян-комфортні, просторі і прозорі, сучасно оформлені 
приміщення, комп’ютерне, технічне і програмне оснащення, доступ до 
різних баз даних. У розпорядженні відвідувачів ксерокс та вільний доступ 
до  всесвітньої мережі Internet  через систему Wі-Fі. Також забезпечені 
умови для відвідувачів з дітьми: виділене окреме місце, оснащене 
спеціальними дитячими меблями та дошкою для малювання.  

У ЦНАПі продовжується робота щодо збільшення кількості послуг, які 
надаються відвідувачам. Станом на грудень 2017 року,  надавалося 42 
адміністративні послуги, на грудень 2018 року – 86 послуг, на серпень 2019 
року – 89 послуг, на грудень 2020 року - 167 послуг. 

З 2018 року у ЦНАПі надається послуга з оформлення закордонних 
паспортів. У 2020 році їх було оформлено 670. 

 ЦНАП Нововодолазької селищної ради став одним із учасників 
реалізації нової послуги ID-14. 

Інформаційні та технологічні картки розроблені на всі 
адміністративні послуги, які надаються в Центрі. 

Можемо спостерігати динаміку надання послуг в ЦНАПі : в 2018 році 
було надано 10173 послуг, в 2019 році- 16839 послуг, а в 2020 році- 18955 
послуг. 

За результатами проведення ЦНАПом Нововодолазької селищної 
ради та Молодіжною радою при Нововодолазькій селищній раді 
Всеукраїнського тижня права наприкінці 2019 року надійшла пропозиція 
доповнити категорію осіб, що можуть скористатися послугами віддаленого 
робочого місця адміністратора Центру надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради з використанням портативного 
апаратного комплексу «Мобільний кейс», категорією «- батьки, що мають 
дітей віком до 3-х років». 

З листопада 2020 року Нововодолазька громада складається з 12 
старостинських округів. З метою забезпечення комфортного 
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обслуговування жителів усіх старостинських округів налагоджено процес 
видачі довідок на місцях, реєстрація місця проживання та перебування 
фізичних осіб. Крім того, старостинські округи підключено до Державного 
реєстру актів цивільного стану. 

Уже третій рік поспіль на	початку грудня у	ЦНАПі Нововодолазької 
селищної ради проводиться благодійна акція «Подаруй дитині казку». 
Це	спільна ініціатива ЦНАПу, відділу соціального захисту населення 
Нововодолазької селищної ради, яку підтримують жителі громади. 

У Центрі реалізуються принципи одержання населенням широкого 
спектру інформації, отримання кваліфікованої консультації, надання 
необхідної послуги в одному місці, ввічливе ставлення до кожної людини, 
розуміння проблем відвідувачів та  прагнення максимально швидко знайти 
їх рішення. 

Крок за кроком ми намагаємось будувати сучасний, європейський 
сервісний ЦНАП, орієнтований на потреби громадян. 
 

 

2.4 Фінансова- бюджетна ситуація громади 

    Нововодолазька селищна об’єднана територіальна громада утворена 
24 січня 2017 року, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 
жовтня 2017 року No 722-р визнана спроможною, на прямі відносини з 
державою перейшла з 01 січня 2018 року. 

     3.2.1 Бюджет громади 

    

 

 

 

Фінансовий стан та бюджет громади наведено у рис.3. 

Зменшення бюджету у 2020 році зумовлено зменшенням обсягів субвенцій з 
державного бюджету- медичної та на соціально-економічний розвиток, а також 
відсутністю інфраструктурної субвенції. 

    Якісні адміністративні послуги при мінімальних витратах часу – 
головне завдання команди Центру надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної  територіальної громади.  
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Структура надходжень громади у 2018, 2019, 2020 та планові  показники на 
2021 рік (рис.4). 
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Структура видатків громади у 2018,2019, 2020 та планові показники на 2021 рік 
(рис.5). 
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Фінансова інфраструктура громади представлена такими 
банківськими установами: АТ КБ «Приватбанк» (1 відділення), ТВБВ No 
10020/0372 філії – Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (1 
відділення), Управлінням Державної казначейської служби України у 
Нововодолазькому районі Харківської області(рис.13). 

 

 

Рис. 6. Фінансова інфраструктура Нововодолазької селищної територіальної 
громади. 

З метою реалізації завдань щодо економічного розвитку, залучення 
інвестицій, формування позитивного іміджу громади, координації роботи 
засобів масової інформації та веб-ресурсів, 11 серпня 2017 року рішенням 
сесії селищної ради було створено відділ економічного розвитку та 
інвестицій. Працівники відділу постійно поповнюють багаж знань та 
вдосконалюють професійні навички. 

Постійним партнером громади у реалізації проєктів розвитку є 
Німецька федеральна компанія GIZ. Також громада постійно бере участь у 
заходах, проведених за  підтримки Програми «U-LEAD з Європою».  

Нововодолазька громада приділяє належну увагу впровадженню 
практик громадської участі. Так у 2018 році в громаді запроваджено Бюджет 
участі, на який за три роки подано 95 проєктів, реалізовано близько 30. 
Щороку на бюджет участі виділяється 1,5 млн. грн. Починаючи з 2021 року, у 
зв’язку з доєднанням нових територій, щорічно буде виділятися по 2 млн. 
грн. 
 У 2021 році в громаді впроваджується ШГБ (шкільний громадський 
бюджет), на реалізацію якого планується щороку спрямовувати 350 тис. грн. 

    Виходячи з даних, отриманих в результаті опитування, встановлено, що 
мешканці громади відзначають ряд пріоритетних напрямків діяльності, 
які доцільно розвивати. Це необхідність ремонтів доріг, розвиток сфери 
дозвілля, благоустрій територій, модернізація медичних установ, 
належне утримання закладів освіти, відкриття нових соціальних 
маршрутів, розбудова спортивної інфраструктури та покращення стану 
навколишнього середовища. 
    Загалом, слід акцентувати увагу на активній позиції населення, що 
може бути суттєвим поштовхом для розвитку громади та впровадження 
ініціатив у різних сферах життя.  
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Всебічному розвитку громади сприяє участь у різноманітних 
конкурсах. Подаються проєкти на конкурс розвитку територіальних громад 
«Разом в майбутнє» Харківської обласної ради та проєкти, що можуть 
реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку. 

Слід відзначити, що активні проєкти та програми, що реалізуються в 
Нововодолазькій ТГ в переважній більшості відповідають запитам 
населення та цілковито пролягають у рамках цілей сталого розвитку 
України до 2030 року, зокрема: ціль 3 «Міцне здоров’я і благополуччя»; ціль 
4 «Якісна освіта»; ціль 7 «Доступна та чиста енергія»; ціль 9 
«Промисловість, інновації та інфраструктура»; ціль 11 «Сталий розвиток 
міст і громад».  

 

 

 

 

 

Усі проєкти та програми, що впроваджуються в Нововодолазькій 
громаді відповідають Стратегії розвитку Харківської області до 
2027 року та окремим цілям сталого розвитку України до 2030 
року. Більшість активних проєктів спрямовані на розвиток 
громади, а не на локальне усунення проблем, що свідчить про 
сталість та спроможність. 
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Економіка громади має аграрно-промислову спеціалізацію. 
Промисловий комплекс представлений такими видами економічної 
діяльності: сільськогосподарське виробництво, харчова, склоробна 
промисловість, газовидобувна діяльність та добування кварцового піску.      
Основну промислову групу громади складають підприємства, продукція 

яких відома за межами району, області, України. Інформацію про аграрно-
промисловий комплекс громади наведено у табл. 4.  
 

 
 

Табл. 4. Основна промислова група Нововодолазької  громади  

   Наявність значної кількості великих бюджетоутворюючих 
промислових підприємств дає стійку податкову базу надходжень 
до бюджету громади.  
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До аграрного сектору економіки громади входять 35 зареєстрованих 
господарств, у тому числі – 16 сільськогосподарських підприємств та 19- 
фермерських господарств.  
На території Нововодолазької селищної  територіальної громади 

успішно працюють сільськогосподарські підприємства, які щороку 
нарощують об’єми виробництва.  
Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. 
Вирощуванням зернових культур займаються: ЛИПКУВАТІВСЬКИЙ 
АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», ТОВ «НОРМА», ПСП 
«НОВЕ ЖИТТЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ», СТОВ 
«СОСОНІВКА-АГРО», ТОВ ІМ. ЧКАЛОВА.  ПП «АГРО-НОВОСЕЛІВКА 2009» 
спеціалізуєть на вирощуванні зернових культур та розведенні великої 
рогатої худоби абердино-ангуської породи. 
Приватне підприємство «АГРОФІРМА «СВІТАНОК» займається 

розведенням свиней, виробництвом м’яса свинини та м’ясної продукції. 
Розведенням м'ясо-яєчних порід птиці займається ТОВ «ПТАХОФАБРИКА 
ПРОСЯНЕ».  
ТОВ «ДЕЛЬТА», ПП «АГРОСЕРВІС СГ» займаються виробництвом м'ясо-

молочної продукції та вирощуванням зернових. 

 

У таблиці 5 подано інформацію про загальну і відносну чисельність 
фізичних осіб-підприємців у громаді 

 

    Перспективним напрямком подальшого розвитку галузі сільського 
господарства є нарощування виробництва та співпраця галузевих 
сільгосптоваровиробників, створення кластерів. Це дасть можливість 
ведення агро-логістики на вищому рівні, придбання сучасного 
устаткування, якісної переробки сільськогосподарської продукції та 
доведення її до продажного стану, виходу дрібних виробників на нові 
ринки та стане ключовим драйвером розвитку громади. Крім того, це 
крок до впровадження інвестицій у передові інноваційні технології, а 
також до участі у амбітних проєктах. Це створить додаткові робочі 
місця,поповнить бюджет і стимулюватиме розвиток громади.  

Територіальна 
одиниця 

Кількість 
підприємців, 
одиниць 

Чисельність 
населення, 
осіб 

Частка підприємців у 
загальній 
чисельності 
населення, % 

Нововодолазька 
громада 

597 25289 2,4% 
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Рівень підприємницької діяльності можна також оцінити за кількістю 
магазинів роздрібної торгівлі (табл.6).  

 

 

 

 

 

Показники Територіальна 
одиниця 

Значення 

Кількість магазинів, 
одиниць 

Нововодолазька громада 246 

Харківська область 2481 

Чисельність населення, 
осіб 

Нововодолазька громада 25289 

Харківська область 2775000 

Відносна кількість 
магазинів, до чисельності 

населення 

Нововодолазька громада 1 магазин на 102 особи 

Харківська область 1 магазин на 1119 осіб 

   З вищенаведених даних можна зробити висновок, що нині актуальним є 
формування сприятливого середовища для малого та середнього 
підприємництва; організація навчання підприємництву; створення 
центрів, агенцій для підтримки та розвитку малого бізнесу; інформування 
про можливості участі у програмах розвитку малого та середнього 
підприємництва; долучення до донорських програм, які повинні привести 
до збільшення кількості підприємців та стати ще одним потужним 
важелем розвитку громади. 
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2.5. Результати SWOT- аналізу Нововодолазької громади 

Табл.7. Фактори SWOT Нововодолазької громади. 

 

 



 
32 

 

3. Цілі та пріоритети розвитку Нововодолазької громади  

 
Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, 

SWOT/TOWS- аналізу та висновках, члени Робочої групи визначили 
пріоритетні напрями розвитку громади, підвищення добробуту населення, 
покращення економічного та соціального становища, більш ефективного 
використання наявних ресурсів.  

Таким чином, є три головні сфери зосередження зусиль на розвиток 
Нововодолазької селищної територіальної громади:  

1. Розвиток економічного потенціалу громади, оскільки процеси 
трансформації економіки нашої держави та наявний у громаді потенціал 
надають широкі можливості для розвитку цієї сфери.  

2. Підвищення якості життя мешканців громади, оскільки саме тут 
існує найбільше відставання, у якості життя що призводить до негативних 
соціальних та демографічних наслідків, але разом з тим сільські території 
мають великий потенціал щодо залучення інвестицій.  

3. Ефективне управління громадою, оскільки основами розвитку є 
посилення відповідальності місцевої влади за ефективне використання 
ресурсів громади, перехід від освоєння бюджетних коштів до проєктного 
управління, залучення міжнародної технічної допомоги та впровадження 
принципів суспільно-приватного партнерства.  
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4.3 Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку  
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4. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного 
розвитку громади  

Реалізація Плану складається з трьох Пріоритетів розвитку у відповідності 
зі стратегічними цілями, які реалізуються через виконання технічних 
завдань на проєкти місцевого розвитку упродовж 2021– 2023 років. 
Впровадження проєктів може здійснюватись за рахунок:  

 
• коштів бюджету громади; 
• коштів інвесторів; 
• залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку; 
• залучення фінансування від проєктів та програм міжнародної  

технічної допомоги суб’єктами місцевого розвитку різних організаційно- 
правових форм;  

• залучення співфінансування від мешканців громади (де це 
передбачено умовами проєкту);  

• інших джерел, незаборонених законодавством 
 
Пріоритет розвитку 1. Розвиток економічного потенціалу громади.  
 

Назва програми і проєкту Номер стратегічної 
цілі, номер 
операційної цілі 

Примітка 

«Територіальний маркетинг,  
створення бренду, 
інвестиційного паспорту 
громади» 

С.Ц.1 Операційна ціль 
1.2 

2021-2023 

«Формування інвестиційної 
інфраструктури для  
співробітництва з 
потенційними українськими 
та міжнародними 
інвесторами» 

С.Ц.1 Операційна ціль 
1.2 

2021-2023 

«Оптимізація споживання 
енергоресурсів» 

С.Ц.1 Операційна ціль 
1.4 

2021-2023 

«Забезпечення 
функціонування туристичних 
маршрутів» 

С.Ц.2. Операційна ціль 
1.5 

2021-2023 

«Туристична промоція 
громади» 

С.Ц.1. Операційна ціль 
1.5 

2021-2023 

«Активізація фестивального 
життя» 

С.Ц.1. Операційна ціль 
1.5 

2021-2023 
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Пріоритет розвитку 2.  Підвищення якості життя мешканців громади 

Назва програми і проєкту Номер стратегічної цілі, 
номер операційної цілі 

Примітка 

«Ремонт дорожнього 
покриття» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.4 2021-2023 

«Розчищення русла річок, 
очищення ставків, 
укріплення дамб» 

С.Ц.4. Операційна ціль 2.6 2021-2023 

«Благоустрій території 
громади» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.4 2021-2023 

«Ефективна робота 
Нововодолазького ВКП» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.4 2021-2023 

«Підвищення якості 
водопостачання та 
водовідведення» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.4 2021-2023 

«Зменшення негативного 
впливу джерел, 
забруднюючих навколишнє 
середовище»  

С.Ц.2. Операційна ціль 2.6 2021-2023 

«Створення та забезпечення 
ефективної роботи 
комунальних підприємств» 

С.Ц.2. Операційна ціль 2.4 2021-2023 

«Розширення  спортивної 
інфраструктури» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.4 2021-2023 

«Матеріально-технічне 
забезпечення закладів 
культури» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.3 2021-2023 

«Організація надання 
культурних послуг згідно з 
вимогами часу» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.3. 2021-2023 

«Бібліотеки не для книг, а для 
людей» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.3 2021-2023 

«Забезпечення змістовного 
відпочинку мешканців 
громади» 

С.Ц.2. Операційна ціль 2.3 2021-2023 

«Відремонтовані 
приміщення закладів освіти – 
комфортні умови навчання» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.1 2021-2023 

«Матеріальна база освітніх 
закладів – основа розвитку» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.1 2021-2023 

«Інклюзивний простір - 
вимога часу» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.1 2021-2023 

«Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.1 2021-2023 

«Організація ефективної 
роботи Комунального 
некомерційного 
підприємства  «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Нововодолазької 
селищної ради 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.2 2021-2023 

«Захист населення у разі 
виникнення надзвичайних 
ситуацій» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.5 2021-2023 

«Упровадження нових форм 
організації поводження з 
ТПВ» 

С.Ц.2. Операційна ціль 2.7 2021-2023 
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Пріоритет розвитку 3. Ефективне управління громадою 
 
 

 

 

5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації плану 
 

Моніторинг Плану здійснюється відділом економічного розвитку та 
інвестицій Нововодолазької селищної ради. Щорічно відділ економічного 
розвитку та інвестицій систематизує  інформацію про реалізацію Плану. 

З метою виявлення відхилень від накреслених заходів та завдань, за 
результатами моніторингу відділ економічного розвитку та інвестицій 
Нововодолазької селищної ради готує узагальнений звіт та подає його на 
розгляд сессії. 

Моніторинг досягнення основних пріоритетів здійснюється 
відповідно до таких визначених пріоритетів: 

1. Розвиток економічного потенціалу громади. 
2. Підвищення якості життя мешканців громади. 
3. Ефективне управління громадою 
 
 
 
 
 

«Підвищення рівня 
соціального захисту 
мешканців громади» 

С.Ц.2.Операційна ціль 2.5 2021-2023  

Назва  програми і проєкту Номер стратегічної 
цілі, номер 
операційної цілі 

Примітка 

«Формування культури 
здорового способу життя» 

С.Ц.3.Операційна ціль 
3.3 

2021-2023 

«Інформатизація громади» С.Ц.3.Операційна ціль 
3.2 

2021-2023 

«Національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді 
громади» 

С.Ц.3.Операційна ціль 
3.3 

2021-2023 

«Міжнародна мобільність 
та міжнародна співпраця» 

С.Ц.3.Операційна ціль 
3.1 

2021-2023 

«Відкритість і 
ефективність врядування 
та розвиток 
громадянського 
суспільства» 

С.Ц.3.Операційна ціль 
3.2 

2021-2023 

«Організація освітніх 
заходів для покращення 
ефективного управління 
місцевим розвитком» 

С.Ц.3.Операційна ціль 
3.4 

2021-2023 
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