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1. ВСТУП 

 

Процес децентралізації влади розпочався в Україні у 2014 році, покликаний 

сформувати значний дієвий та спроможний інститут місцевого самоврядування 

на базовому рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ). 

Згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» 19 липня 2017 року було прийнято рішення про створення Коломацької 

об’єднаної територіальної громади Коломацького району Харківської області: 

до Коломацької селищної ради приєдналися Покровська, Різуненківська, 

Шелестівська та Шляхівська сільські ради. У другій половині 2018 року 

розпочалася робота щодо розроблення Стратегії розвитку Коломацької ОТГ, 

до якої були залучені окрім представників влади, активні мешканці та 

представники бізнесу громади. 

Мета розробки Стратегії розвитку полягає у вирішенні проблем 

економічного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності громади, 

що сприятиме покращенню життя громадян і є завданням селищної ради 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Стратегія розвитку Коломацької ОТГ зорієнтована на докорінні внутрішні 

зміни, модернізацію всіх сфер життєдіяльності, створення ефективної системи 

менеджменту, наближення громади до стандартів сталого розвитку, 

європейських критеріїв якості життя, досягнення конкурентних позицій 

у регіональному та національному вимірах.  

Формулювання бажаного для громади стратегічного «бачення» 

майбутнього – амбітної, високої мети, є головною ланкою стратегічного плану, 

оскільки їй підпорядковуються всі інші його складові, цілеспрямована діяльність 

з його втілення. Образ майбутнього, що пов’язаний з питанням «чого ми хочемо 

досягти?», має надихати кожного мешканця на активну, творчу діяльність. 

Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати: 

 підвищення бізнесової та туристичної привабливості громади через 

поширення бренду громади серед інвесторів та туристів; 

 підвищення рівня комфортності життєвого середовища населених 

пунктів громади та якості надання послуг; 

 підвищення рівня доходів домогосподарств; 

 збільшення місць для працевлаштування на території громади. 

Стратегія розвитку розроблена відповідно до норм Постанови Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року» та Стратегії розвитку 

Харківської області на період до 2020 року.  
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При підготовці дослідницько-аналітичних розділів Стратегії використано 

матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, інших міністерств та 

відомств, Харківської обласної державної адміністрації, науково-дослідних 

організацій, Державного комітету статистики України, Головного управління 

статистики в Харківській області, Коломацької селищної ради та її 

виконавчих органів. 
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 

 

У сучасних умовах невід’ємним елементом муніципального менеджменту є 

стратегічне планування. У контексті розвитку ОТГ під стратегічним 

плануванням слід розуміти системний шлях до якісного управління змінами, 

визначення існуючих проблем, що стоять на заваді до бажаного майбутнього 

стану території та способів їх вирішення. Окрім цього, стратегічне планування є 

ефективним інструментом об’єднання трьох основних секторів територіальної 

громади – влади, підприємницьких структур і громадськості. 

Стратегічне планування ОТГ полягає у розробленні стратегічних рішень 

(у формі прогнозів, проектів програм і планів), що передбачають висування 

таких цілей і стратегій поведінки відповідних об’єктів управління, реалізація 

яких забезпечує ефективне функціонування громади у довгостроковій 

перспективі, швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища. 

Підготовка Стратегії розвитку Коломацької ОТГ відбувалася відповідно 

до методології, запропонованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка 

політики регіонального розвитку в Україні» та Програми Ради Європи 

«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». 

Графічно процес розробки Стратегії можна предстати через логічно 

несуперечливу послідовність наступних кроків (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема процесу розробки стратегії 

 

Методологія підготовки та впровадження Стратегії ґрунтується 

на твердженні, що впровадження Стратегії відбудеться лише за умов об’єднання 

зусиль виконавців плану та всіх зацікавлених сторін. У результаті цієї роботи 

будуть досягнуті визначені цілі, реалізовані спільні проекти, які в цілому 

забезпечуватимуть сталий розвиток громади 

Залучення широкого кола громадян до створення стратегічного плану 

дозволило визначити та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, 

забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому 

однією з основних складових процесу планування була обов’язкова участь 
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у ньому всіх активних та зацікавлених представників громади. Розроблена таким 

чином стратегія відображає інтереси усіх мешканців ОТГ. 

Протягом другої половини 2018 року відбулося 5 засідань Робочої групи 

з розробки Стратегії розвитку Коломацької об’єднаної територіальної громади 

на 2019-2025 роки, на яких проводились систематизація даних опитування 

мешканців громади та представників бізнесу, оцінка можливостей розвитку, 

формулювання стратегічного бачення, SWOT-аналіз, визначення стратегічних та 

операційних цілей Стратегії, розробка технічних завдань на проекти реалізації 

Стратегії розвитку громади. 

У ході підготовки Стратегії розвитку громади проведено опитування більше 

5% мешканців та представників 15% бізнес-структур громади з метою виявлення 

існуючих проблем розвитку громади, їх готовності приймати участь у реалізації 

розвиткових проектів ОТГ та першочергових завдань розвитку громади. 

Запрошення та звіти проведених засідань Робочих груп з розробки Стратегії 

розвитку громади систематично оприлюднювалися на сайті Коломацької 

селищної ради, у мережі Facebook у групі Коломацької селищної ради, у групі 

Харківського Центру розвитку місцевого самоврядування та у місцевих ЗМІ 

(районна газета «Коломацький край», інформаційний бюлетень Коломацької 

селищної ради). 

Презентацію проекту Стратегії розвитку Коломацької ОТГ проведено 

13 березня 2019 року на громадських слуханнях, у яких прийняло участь 

127 представників громади. 

Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, 

надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування 

забезпечував радник з питань регіонального розвитку Харківського центру 

розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми 

«U-LEAD з Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, Володимир Родченко та команда 

Харківського Центру розвитку місцевого самоврядування.
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3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛОМАЦЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

3.1 Географічне розташування та природні ресурси 

 

Коломацька селищна об’єднана 

громада утворена 29 жовтня 

2017 року. До складу громади 

входить Коломацька селищна 

(2  населених пункти), Покровська 

(4 населених пункти), Різуненківська 

(10 населених пунктів), Шелестівська 

(8 населених пунктів), Шляхівська 

(10 населених пунктів) сільські ради. 

Адміністративний центр 

громади знаходиться в смт Коломак, 

яке розташоване на відстані 87 км 

від обласного центру – м. Харків та 

400 км від столиці України м. Києва. 

Площа Коломацької громади 

складає 329,5 км2, що складає 1,05% від території Харківської області. Загальна 

чисельність наявного населення громади станом на 1 січня 2018 року 

складає 6906 осіб (Табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика Коломацької громади 

з територіальними формуваннями вищого рівня 

Показники Коломацька ОТГ 
Коломацький 

район 

Харківська 

область 

Площа території, км2 329,5 329,5 31418,5 

Площа у % до загальної 

площі / району / області  
100,0 100,0 1,05 

Населення, осіб 6906 6906 2694007 

Населення у % 

до загального населення / 

району / області 

100,0 100,0 0,26 

Густота населення, 

осіб/км2 
21 21 86 
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Коломацька громада розташована в лісостеповій зоні. Місцевість 

горбкувато-рівнинна, нахилена до півдня і розчленована балками і ярами. 

Територія громади багата на піски, глину та видобуток вуглеводнів. Земельний 

фонд громади на 76% складається з земель сільськогосподарського призначення, 

землі лісогосподарського призначення займають 17%, 5% складають землі 

житлової і громадської забудови та 2%  інші землі (Рис. 2). До речі, середня 

вартість оренди земель сільськогосподарського призначення в громаді складає 

2515 грн/га, що у 1,8 рази більше середнього показника по Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура земельного фонду громади 

 

Внутрішні води представлені річками Коломак, Каленикова, Чутівка та 

Шляхова. 

Клімат помірно континентальний. Зима не холодна, з частими відлигами. 

Сніговий покрив тримається 100-110 днів. Літо тепле, з великою кількістю 

сонячних днів. Вітри влітку й восени – західні, взимку й навесні – південно-

східні та східні.  

Протяжність автомобільних доріг – 265,9 км, з них 180,81 км – з твердим 

покриттям та 85,09 км – без твердого покриття. Система доріг усередині ОТГ є 

достатньо збалансованою і такою, що може забезпечити доступність усіх 

територій та населених пунктів. 

Територія громади межує: 

 на півночі – з Краснокутським районом Харківської області; 

 на сході – з Валківським районом Харківської області; 

 на південному заході – з Чутівським районом Полтавської області. 

Показники міжнародної доступності Коломацької ОТГ наведено у табл. 2. 
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Таблиця 2 – Міжнародна доступність Коломацької громади 

Літаки за існуючими рейсами Час у дорозі 

 

Київ – Харків 1 год 00 хв. 

Варшава – Харків 2 год 10 хв. 

Копенгаген – Київ 2 год 20 хв. 

Таллінн – Київ 1 год 45 хв. 

Варшава – Київ 2 год 15 хв. 

Берлін – Київ 2 год 30 хв. 

Стокгольм – Київ 2 год 10 хв. 

Любляна – Київ 2 год 20 хв. 

Автомобілем Відстань, км 

 

Харків – Коломак 86 

Київ – Коломак 411 

 

Відповідно до результатів анкетування мешканців громади загальна 

характеристика ОТГ майже навпіл складається з позитивних та відповідно 

негативних думок (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Загальна характеристика Коломацької ОТГ 

(за результатами анкетування мешканців громади) 
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Значна частка мешканців вважає Коломацьку ОТГ комфортною для життя 

та 13,3% з яких бажають, щоб саме тут жили їх діти. Разом з тим, чи малий 

відсоток жителів говорить про те, що змушені жити на території Коломацької 

ОТГ. І лише 4% мешканців рекомендують свою громаду для проживання. 

Крім того, за результатами анкетування мешканців громади 57,6% з них 

готові витрачати власний час на реалізацію проектів з підвищення рівня 

благоустрою громади (Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Готовність мешканців брати участь у розвитку Коломацької ОТГ 

(за результатами анкетування) 

 

Коломацька ОТГ, не дивлячись на віддаленість від обласного центру – 

м. Харкова, має прийнятну автомобільну доступність. Разом з тим, територія 

громади багата на природні копалини, має родючий ґрунт та водні ресурси. 

Мешканці громади розділилися в думці щодо якості життя на території ОТГ. 

Для подальшого розвитку громади необхідно максимізувати ефективне 

використання існуючого потенціалу транспортних зв’язків та природних 

ресурсів. 

 

3.2 Історична довідка громади 

 

Територія сучасного Коломака та його околиць була заселена в середині 

першого тисячоліття до нашої ери скіфськими племенами, про що свідчать 

городище в урочищі Лозовий Яр та група курганів.  

Вперше Коломацьке городище згадується у літопису за 1571 рік. Назву свою 

воно одержало від річки Коломак, на березі якої осіли перші поселенці. 
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Найбільш вірогідно, що назву річці дали ще половці, що населяли ці місця в ІХ-

ХІІ століттях. 

 

Час заснування нинішнього Коломака точно 

не встановлений, хоча й відносять його до 1668 року. 

У 1680 році Коломак – сотенне містечко Охтирського 

полку, а згодом стає слободою Харківського полку. Він 

не раз зазнавав спустошень від татарських нападів. 

Наприкінці ХУІІ століття Коломак був укріплений 

кріпосним валом і бастіонами. Коли гетьманська влада 

перейшла від І. Самойловича до І. Мазепи в Коломаку 

відбулася козацька рада, яка прийняла так звані 

«Коломацькі статті». 

Після ліквідації слобідських козацьких полків 

Коломак входив до складу Слобідсько-Української 

губернії (1765-1780 роки), до Харківського намісництва (1780-1796 роки), 

з 1797 року – до Слобідсько-Української, а з 1835 року – до Харківської губернії. 

Вигідне географічне положення надало можливість Коломаку у 1864 році 

стати волосним центром. 

Важливу роль у подальшому розвитку Коломак зіграла побудова у 1901 році 

купцем ІІІ гільдії Д. Молдовським цукрового заводу та будівництво у 1936 році 

залізничної колії. 

У червні 1923 року за новим адміністративним поділом Коломак став 

районним центром і проіснував, як район, 36 років до 1959 року. Але після 

36 років існування, у зв’язку з проведенням адміністративно-територіальної 

реформи, тодішнім керівництвом країни було вирішено у 1959 році реформувати 

Коломацький район і приєднати його населенні пункти до Краснокутського та 

Валківського районів.  

4 травня 1993 року рішенням Верховної Ради України № 3175 – ХІІ 

Коломацький район Харківської області утворено в нових, зменшених 

у співвідношенні до колишніх, межах. 

Городище скіфське 

VI-III ст. до н.е., смт Коломак 

Пам’ятник І.Мазепі 

(смт Коломак) 

Городище скіфське «Грашківське» 

VI-III ст. до н.е., смт Коломак 
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3.3 Населення і трудові ресурси 

 

Станом на 1 січня 2018 року чисельність наявного населення в Коломацькій 

ОТГ, за оцінкою, становила 6906 осіб. Упродовж 2017 року чисельність 

населення зменшилася на 122 особи. 

У 2017 році в районі було зареєстровано 74 живонароджених, 157 померлих, 

з них дітей у віці до 1 року зареєстровано не було. Природне скорочення 

населення у 2017 році складало 83 особи (Рис. 5). 

Рис. 5. Природній та міграційних рух населення Коломацької ОТГ 

у 2015-2017 роках, осіб 

 

У загальній структурі населення громади перше місце посідає смт Коломак 

з чисельністю населення 3333 особи, адже адміністративний центр громади має 

не тільки всі необхідні для комфортного проживання об’єкти соціальної сфери, 

а також автомобільне сполучення місцевого значення. Друге місце за кількістю 

населення в Коломацькій ОТГ посідає с. Шелестове (1448 осіб), третє – 

с. Різуненкове (650 осіб). 

Структура населення Коломацької ОТГ у розрізі вікових груп є кращою 

за відповідну структуру Харківського регіону (рис. 6). 

Невелика частка мешканців молодше працездатного віку (16,2%) є 

опосередкованим свідченням того, що мешканці об’єднаної громади 

розглядають її як місце проживання лише на даний момент (рис. 7). З іншого 

боку проблема низького рівня народжуваності є універсальною у національному 
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масштабі, тому не може вказувати на специфічні місцеві проблеми у аналізованій 

сфері. Частина мешканців старше працездатного віку (29,6%) громади є 

оптимальною для загальної структури населення Коломацької ОТГ у розрізі 

вікових груп. У гендерній структурі населення 54,3% складають жінки, 45,7% – 

чоловіки. 

 

 

 

  

 

 

Рис. 6. Кількість пенсіонерів у розрахунку на 1000 населення, осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Вікова структура населення громади 

 

Загальну характеристику зайнятості населення Коломацької ОТГ у 2015-

2016 році наведено на рис. 8. 

Номінальна вартість середньомісячної заробітної плати мешканця 

об’єднаної громади з кожним роком збільшується відповідно до збільшення 

розміру мінімальної заробітної праці в Україні (рис. 9). 

Тим не менш, високе навантаження на одне вільне робоче місце 

в Коломацькій ОТГ спонукає відтік людей в пошуках роботи у інші райони 

Харківської області та інші регіони України чи зарубіжжя (рис. 10). 

27 осіб 

33 особи 

Кількість пенсіонерів 

у розрахунку  

на 1000 населення 

в громаді 

в області 



15 
 

 

Рис. 8. Характеристика зайнятості населення Коломацької ОТГ 

у 2015-2017 роках 
 

 

 

Рис. 9. Середній рівень заробітної плати в Коломацькій ОТГ 

протягом 2011-2017 р. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Навантаження на одне вільне робоче місце в Коломацькій ОТГ та  

в Харківській області, осіб 
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На думку мешканців громади головною загрозою для розвитку Коломацької 

ОТГ є високий рівень безробіття, недостатня громадська ініціативність та 

активність мешканців громади, низька якість дорожнього покриття 

між населеними пунктами громади (рис. 11). 

 

Рис. 11. Результати анкетування мешканців щодо існуючих загроз 

для розвитку Коломацької ОТГ 

 

Основним ресурсом для розвитку громади, на думку мешканців, є 

прогресивна та дієва місцева влада, активність/підприємливість мешканців 

громади та місцеві підприємства і підприємці (рис. 12). 

Від’ємний природній приріст та низька густота населення в Коломацької 

ОТГ спровокована в першу чергу істотним дефіцитом робочих місць. Разом з тим 

недостатньо розвинена побутова або соціальна інфраструктура впливають таким 

чином, що значна частка мешканців громади тяжіє до більших населених пунктів 

(у тому числі і до Харкова). 
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Рис. 12. Результати анкетування мешканців щодо основних ресурсів 

для розвитку Коломацької ОТГ 

 

Для залучення нових жителів до громади слід активно розвивати 

підприємницьку діяльність, таким чином надаючи мешканцям громади та 

новоприбулим громадян можливість до працевлаштування. Також важливо 

підтримувати молодіжні заходи для заохочення молодої частки населення 

Коломацької ОТГ проводити вільний від навчання час на території громади. 

 

3.4 Економічна база громади 

 

Основу економічного розвитку громади становить сільське господарство. 

На території Коломацької ОТГ працюють як великі сільгоспвиробники так і 

невеликі фермерські господарства, що створює сприятливе конкурентне 

середовища для розвитку галузі (Табл. 3). 

На території громади зареєстровано 261 фізична особа-підприємець, 

12 підприємств (юридичних осіб) та 15 фермерських господарств. 

Середня заробітна плата у Коломацькій ОТГ складає 8258 грн, що на 547 грн 

більше середнього показника в Україні. 
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Таблиця 3 – Провідні підприємства сільгоспвиробників 

№ 

п/п 
Назва підприємства Вид діяльності 

Кількість 

працюючих 

чоловік 

Площа ріллі 

в обробці (га) 

1. ТОВ АПО «Мрія» рослинництво 

тваринництво 
85 4070 

2. СТОВ «Колос» рослинництво 67 3050,9 

3. ТОВ «Лан» рослинництво 28 2046,2 

4. ПП АФ «Коломацька» рослинництво 16 890 

5. СТОВ «Відродження» рослинництво 

тваринництво 
25 975,1 

6. СТОВ «Ніка» рослинництво  779,9 

7. СТОВ «Жовтневе» рослинництво 6 461 

8. ПСП «Кисівське» рослинництво 15 738,5 

9. СФГ «Вовчок» рослинництво  314 

10. ПСП «Нове життя» рослинництво  779 

11. ТОВ «Омбілік Агро» рослинництво  391,4 

12. СФГ «Сова» рослинництво  263,2 

13. ПСП «Лілія» рослинництво 5 335,2 

14. СФГ «Алаван» рослинництво  156,3 

15. СФГ «Богатир» рослинництво  107 

16. СТОВ «Діна» тваринництво   

17. СФГ «Слобожанське» рослинництво  95,3 

 

Промисловий комплекс Коломацької ОТГ представлений двома 

підприємствами ТДВ «Новоіванівський цукровий завод» та ТОВ «Василенків 

хутір», який зареєстрований в Полтавській області. 

 

У галузі промисловості в цілому протягом останніх років має місце 

позитивна динаміка промислового виробництва, але поряд з цим, у звітному році 

переробка цукрового буряка зменшилася у порівнянні з 2016 роком на 57,4 тис. т, 

або на 24,5% і складає 176,7 тис. т, виробництво цукру зменшилося на 4,4 тис. т 

і склало 27,6 тис. т (2016 рік – 32,0 тис. т). Але незважаючи на це, виробництво 

ТОВ «Василенків хутір» ТДВ «Новоіванівський цукровий завод» 
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цукру, у порівнянні з минулим роком, збільшився на 1,94% і склав 15,61% 

(2016 рік – 13,67). 

Мережа закладів торгівлі в громаді 

представлена: 

 45 магазинів; 

 2 АЗС; 

 7 кіосків. 

Підприємства ресторанного господарства 

налічують 12 одиниць, із них:  

 1 ресторан; 

 7 кафе;   

 3 шкільні їдальні; 

 1 кондитерський цех. 

Об’єкти побутового обслуговування 

представлені 30 одиницями, із яких: 

 1 ремонт взуття; 

 1 ремонт і пошив одягу; 

 3 послуги перукарень; 

 1 ремонт складної побутової техніки. 

На думку представників бізнесу, пріоритетними видами економічної 

діяльності для започаткування власного бізнесу у громаді є сільське 

господарство (рослинництво), переробка сільськогосподарської продукції, 

сільське господарство (тваринництво) (Рис. 13). 

 

Рис. 13. Пріоритетні види економічної діяльності для започаткування власного 

бізнесу у громаді (результати анкетування підприємців) 
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Відповідно до результатів анкетування мешканців громади було виявлено, 

що підприємницька діяльність в ОТГ має негативний характер, також значна 

частка жителів не знає про можливості заснування чи підтримки власного 

бізнесу (рис. 14). 

 
Рис. 14. Оцінка можливості для працевлаштування та розвитку 

підприємництва у громаді (результати анкетування мешканців громади) 

 

У структурі економіки ОТГ переважає сільське господарство, друге місце 

представлено промисловістю і лише незначна частка підприємств задіяна в сфері 

торгівлі та послуг. Існуючий склад економічної бази не дає можливості 

розвиватися у бік підприємництва, а отже, створювати нові робочі місця та 

розвивати інфраструктуру громади. Саме тому необхідно сформувати 

сприятливе середовище для розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

3.4 Сільське господарство 

 

У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться 25 тис. га 

сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 22 тис. га. 

Урожайність ранніх зернових культур по сільгосппідприємствах району 

склала 41,7ц/га. (2016 році – 43,6 ц/га.). Найбільшу урожайність зернових 

отримали СФГ «Вовчок» (71,3ц/га), ПСП «Лілія» (67,4 ц/га) – це господарства, 

в обробітку яких до п’ятисот гектар. Серед господарств, в обробітку яких більше 

тисячі гектар, найбільшу урожайність зернових отримали в СТОВ «Колос» 

(41,8ц/га) та ТОВ АПО «Мрія» (39,9 ц/га). 

Урожайність соняшнику в середньому по громаді отримана на рівні 

27,1ц/га. У 2016 році урожайність склала – 24,3 ц/га. Найбільша урожайність 

по цій культурі в СФГ «Алаван» (50,8ц/га). 
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Цукрових буряків в 2017 році в заліковій вазі по сільгосппідприємствах 

вивезено на переробку 35 тисяч тон, що на 20 тисяч тон менше ніж у 2016 році 

(55 тис. т). На значне зменшення залікової ваги цукрового буряка вплинуло 

зменшення кількості посівних площ під дану культуру та несприятливі погодні 

умови (недостатня кількість вологи).  

Озимі культури під урожай 2017 року посіяні на площі 3972,6 га., що 

на 196 га більше від минулого року (2016 рік – 3776,3 га.). 

 

Протягом звітного періоду в господарствах громади зросло поголів’я ВРХ 

на 33 голови в порівнянні з 2016 роком. На сьогодні в господарствах утримується 

302 голови ВРХ, в тому числі корів – 78 голів, вівців – 289 голів, птиці 491 голів. 

Свинарством займається 2 сільськогосподарських підприємства району, в яких 

на сьогодні утримується 851 голів свиней, у порівнянні з минулим роком 

поголів’я зменшилось на 472 голів. 

Але не зважаючи на позитивну динаміку щодо приросту ВРХ, по іншим 

показникам просліджується тенденція в бік зменшення. 

Так виробництво молока протягом звітного періоду, зменшилося 

в порівнянні з минулим роком на 287 т і склало 336,6 т. Зменшився і удій 

на 1 корову на 7,8 т і складає в середньому 10,1 т. 

Середньодобові прирости ВРХ склали 281 г, що на 118 г. менше 

від минулорічного показника. 

Зменшилися і середньодобові прирости свиней, які, в цілому, по ОТГ 

складають – 170 г, що на 88 г менше від минулого року. 

У підприємствах ОТГ загальне надходження приплоду телят зменшилося 

на 63 голови і склало 44 голови, поросят – на 404 голови і склало 261 голову. 

Надходження приплоду ягнят збільшилося на 36 голів і склало 289 голів. 
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За 2017 рік сільськогосподарськими підприємствами закуплено 29 одиниць 

сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 57,83 млн грн, 

що на 3 одиниці менше ніж в минулому році. 

 

Отже, оцінюючи сільське господарство в ОТГ можна зробити висновок, 

що має місце позитивна динаміка щодо приросту ВРХ, але за іншими 

показниками, таким як виробництво молока, середньодобові прирости свиней, 

надходження приплоду телят та ягнят, просліджується тенденція в бік 

зменшення. 

Також, орендарями переглянутий розмір орендної плати за договорами 

оренди земельних ділянок (паїв). Загальне нарахування орендної плати 

становить 36,85 млн грн. (2016 рік – 30, 91 млн грн.), заборгованість по сплаті 

має СТОВ «Колос» (443 тис. грн), або 94% до нарахованої суми. За 1 гектар 

в середньому по ОТГ сплачено по 2515 гривень, що на 459 грн., більше ніж 

у 2016 році. В цілому орендна плата по ОТГ становить 7,52 % від грошової 

вартості орендованої земельної ділянки. 

Найбільша виплата на 1 га паю проведена по СТОВ «Ніка» – 2541 грн, 

ПСП «Нове життя» – 2531 грн, ПСП «Лілія» – 2499 грн та ПСП «Кисівське» – 

2481 грн. 

 

3.5 Дорожня мережа та транспорт 

 

У 2017 році вантажооборот підприємств автомобільного транспорту 

(з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) становив 2,2 млн. ткм, або 

94,9% від обсягу 2016 року. Підприємствами транспорту перевезено 16,1 тис. т 

вантажів, що на 6,6% більше обсягу 2016 року. Питома вага перевезених 

вантажів у загальному обсязі по області становила 0,1%. 

В ОТГ не зареєстровані підприємства-юридичні особи, які виконують 

пасажирські маршрутні перевезення, також немає укладених договорів 

на обслуговування маршрутів у районі з фізичними особами-підприємцями. 

Коломацька громада межує з Полтавською областю. Загальна протяжність 

автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям становить 

65,2%. В цілому мережа доріг загального користування забезпечує транспортне 
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сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені 

під’їздами з твердим покриттям. Забезпечене транспортне сполучення між 

старостатами та центром громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 – Перелік доріг загального користування, які проходять через 

територію Коломацької ОТГ 

№ 

п/п 

Індекс та 

№ дороги 
Найменування автомобільних доріг Довжина доріг, км. 

Державного значення 

1  /М-03/-Коломак-Шелестове-Колонтаїв 22,8 

Загального користування місцевого значення 

2 О-211620 Коломак-Огульці 9,1 

3 С 211601 Під’їзд до с. Шляхове 4,6 

4 С 211602 Коломак до а/д Водяна-Різуненкове 8,0 

5 С 211603 Під’їзд до с. Покровка 4,6 

6 С 211604 Станція Водяне-Різуненково 17,0 

7 С 211605 Коломак до М-03 ч/з Дмитрівку 10,2 

8 С 211606 Коломак до М-03 ч/з Різуненкове 9,9 

9 С 211607 Під’їзд до с. Гришкове 2,3 

10 С 211608 Під’їзд до с. Прядківка 0,6 

11 С 211609 Під’їзд до с. Логвинівка 1,3 

12 С 211610 Бровки-Дорофіївка 9,2 

13 С 211611 Під’їзд до с. Кисівка 4,9 

14 С 211612 Коломак-Високапілля 4,1 

15 С 211613 Під’їзд до с. Пащенівка 4,9 

16 С 211614 Під’їзд до с. Гладківка 3,4 

17 С 211615 Під’їзд до с. Новоіванівське 3,3 

18 С 211616 Під’їзд до с. Миколаївка 0,9 

19 С 211617 Під’їзд до с. Гуртовівка 0,9 

Карта залізниць Коломацької ОТГ 
Карта автомобільних доріг 

Коломацької ОТГ 



24 
 

№ 

п/п 

Індекс та 

№ дороги 
Найменування автомобільних доріг Довжина доріг, км. 

20 С 211618 Під’їзд до с. Мирошниківка 2,2 

21 С 211619 Під’їзд до с. Ганнівка 2,4 

22 С 211620 Під’їзд до с. Нвоіванівське 4,4 

23 С 211621 Під’їзд до с. Каленикове 1,1 

24 С 211622 Під’їзд до с. Петропавлівка  1,0 

25 С 211624 Під’їзд до с. Нагальне 1,2 

26 С 211623 Під’їзд до с. Панасівка 1,1 

 

Одним з найважливіших питань громади є стан дорожнього покриття, який 

як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному 

стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і 

повної заміни дорожнього покриття. Силами громади щороку проводився 

ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему. 

Це підтверджують і результати опитування мешканців громади щодо оцінки 

стану доріг та транспортного сполучення в ОТГ (рис. 15). 
 

 

Рис. 15. Оцінка стану доріг та транспортного сполучення у громаді 

(результати анкетування мешканців громади) 
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Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток 

громади, негативно впливає на розвиток галузей, створює соціальну напругу. 

Залізничний транспорт в Коломацькій громаді представлений Південною 

залізницею, а саме залізничного станцію в с. Шелестове, що знаходиться 

на відстані 7 км від центру громади. Експлуатаційна довжина залізничних колій 

на території громади складає 16 км. 

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як внутрішніх 

у зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того він обслуговує та 

доповнює залізничний транспорт. На території громади діють транспортні 

маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення між обласним 

центром, м. Харків, та суміжним районним центром м. Валки здійснюється 

транспортом приватного акціонерного товариства «Валківське АТП-16341». 

У 2017 році започатковано внутрішнє пасажироперевезення пасажирів громади 

силами і засобами Коломацької ОТГ, «соціальний автобус» між віддаленими 

населеними пунктами громади. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що основними недоліками 

транспортної системи Коломацької ОТГ є незадовільний стан доріг загального 

користування з твердим покриттям та доріг комунальної власності з ґрунтовим 

покриттям. Тобто більша половина вулиць та доріг вимагають капітального або 

поточного ремонту проїжджої частини. Пріоритетними напрямками завданнями 

стратегії щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань можуть стати 

підвищення безпеки перевезень пасажирів і вантажів; своєчасне і повне 

задоволення потреб господарств та населення в перевезеннях; розроблення 

проектів та проведення капітального ремонту дорожнього покриття. 

 

3.6 Енергопостачання та комунальні послуги 

 

Систему енергопостачання в Коломацькій громаді представлене 

«Харківобленерго». Обслуговування споживачів забезпечується в повному 

об’ємі. 

Житловий фонд громади налічує 4238 домоволодінь, із яких 

30 багатоквартирних будинки, решта 

індивідуальні. 

Послуги з водопостачання мешканців 

громади та організацій здійснює одне 

підприємство КП «Коломацьке ВУЖКГ»  

це лише два населених пункти смт Коломак 

(центр громади) та с. Новоіванівське. В с. 

Шелестове частково надає послугу 
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Люботинське будівельно-монтажне експлуатаційне управління – 387 Південної 

залізниці. У всіх інших населених пунктах водою користуються з криниць та 

самопобудованих скважин. 

Загальна протяжність водопроводу по КП «Коломацька ВУЖКГ» складає 

20 км із 739 абонентами. 

До проблемних питань слід віднести: відсутність каналізаційних та очисних 

споруд, відсутність ОСББ, відсутність полігону для захоронення твердих 

побутових відходів, не налагоджена система роздільного збору та вивозу твердих 

побутових відходів, великий відсоток зношеності водопровідної мережі. Саме 

тому виникає потреба у вирішенні питання капітального ремонту водогонів 

громади, налагодження збору та вивозу твердих побутових відходів, будівництво 

очисних споруд та системи каналізації для чого потрібно придбання спецтехніки 

та обладнання до неї. 

У сфері водопостачання Коломацької об’єднаної громади нагальною 

потребою є проведення реконструкції очисних споруд, заміна застарілих мереж 

водопостачання та водовідведення. Також важливим питанням є підвищення 

енергоефективності системи теплопостачання шляхом модернізації котелень та 

термомодернізації будівель, що дозволить знизити споживання паливно-

енергетичних ресурсів. 

 

3.7 Освітня мережа 

 

Мережа навчальних закладів громади задовольняє потребу у повному 

обсязі. 

В районі функціонують: 

 

 

 

 

 

 

 

Учнівський контингент налічував 686 учнів. Середня наповнюваність класів 

– 18 учнів. 

У дошкільних закладах функціонують 9 груп, де виховується 230 дітей 

дошкільного та ясельного віку, що становить 95% від загальної кількості дітей 

віком від 1 до 6 років. 

4 дошкільних заклади 

(3 з них в складі НВК) 

3 загальноосвітні 

навчальні заклади 
1 позашкільний 

заклад 
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Одним із пріоритетів Коломацької ОТГ є забезпечення конституційних 

гарантій доступності та рівності права та отримання якісної освіти, підвищення 

рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, 

форми і методів організації начально-виховного процесу в загальноосвітніх 

навчальних закладах, спрямування інноваційному розвитку освітнього 

середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення 

належного рівня їх утримання та функціонування, сприяння збереженню 

здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним 

харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти. 

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної освіти, 

оскільки вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення 

якісно нового освітнього процесу. На сьогодні в Коломацькій ОТГ функціонує 

4 дошкільні навчальні заклади, два із них розміщені в смт Коломак, 

1 у Шелестівському старостаті і ще 1 у Різуненківському старостаті. 

На території Коломацької ОТГ проживає 375 дітей дошкільного віку, 

230 дітей відвідують дошкільні навчальні заклади, що складає 72% охоплення. 

У табл. 5 наведено мережу дошкільних навчальних закладів Коломацької ОТГ. 

 

Таблиця 5 – Мережа дошкільних навчальних закладів Коломацької ОТГ 

№ 

п/п 
Назва закладу Місце розташування 

Кількість 

вихователів 

Кількість 

дітей 

Кількість 

груп 

1. Новоіванівський ДНЗ 
смт.Коломак,  

вул. Спортивна, 10 
4 45 2 

2. Коломацький НВК 
смт. Коломак, 

в’їзд. Свободи,2 
8 75 3 

3. Шелестівський НВК 
с. Шелестове,  

вул. Лермонтова,1 
8 80 3 

4. Різуненківський НВК 
с. Різуненковк, 

вул. Шкільна,4 
2 30 1 

 Всього  22 230 9 

 

Загальна середня освіта в Коломацькій ОТГ представлена трьома 

загальноосвітніми закладами (Табл. 6). У школах навчаються 686 дітей. Загалом 

охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають 

у віддалених населених пунктах, забезпечені автобусним підвезенням.  

Усі заклади освіти забезпечені інтернетом. Наповнюваність класів складає 

18 чоловік. На сьогодні відділу освіти, молоді та спорту Коломацької селищної 

ради передано 5 одиниць «Шкільний автобус», але даного транспорту 

не вистачає для якісного підвозу дітей. На даний момент підвозом забезпечені 

259 учні та 10 вчителів. Із-за закриття Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів виникла 
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потреба у придбанні додаткового «Шкільного автобусу» для підвозу учнів та 

вчителів із с. Покровка до навчального закладу, який знаходиться у с. Шелестове. 

 

Таблиця 6 – Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 

Коломацької ОТГ 

№ 

п/п 
Назва закладу Місце розташування Потужність 

Кількість 

учнів 

Кількість 

педпрацівників 

1. Коломацький НВК 
смт Коломак, 

в’їзд Свободи, 2 
1179 336 39 

2. 
Шелестівський 

НВК 

с. Шелестове, 

вул. Лермонтова,1 
720 203 25 

3. 
Різуненківський 

НВК 

с. Різуненкове, 

вул. Шкільна, 4 
446 147 25 

 Всього   686 89 

 

З метою організації дозвілля дітей шкільного віку на території Коломацької 

громади працює будинок дитячої та юнацької творчості, що охоплює 500 дітей. 

У 2017-2018 навчальних роках на базі позашкільного закладу працює 25 гуртків. 

Результати анкетування мешканців щодо якості освітніх послуг у громаді 

наведено на рис. 16. 
 

 

 

 

Рис. 16. Оцінка якості освітніх послуг у громаді 

(результати анкетування мешканців громади) 
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У 2017 році значна підтримка галузі освіти надавалась обласною, районною 

та місцевими радами. За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету 

в сумі 1 млн грн та коштів районного бюджету в сумі 135,4 тис. грн було 

проведено ремонт м’якого покриття даху будівлі Коломацького НВК. 

За програмою «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки» 

за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету було виділено 240,39 

тис. грн, за які придбано меблі для кабінету біології Коломацького НВК. 

За рахунок міні-проектів переможців обласного конкурсу розвитку 

територіальних громад: «Тепло дітям – запорука здоров’я – здорова нація» 

у 2017 році встановлено 18 енергозберігаючих вікон в Шелестівському ДНЗ 

(загальний обсяг фінансування 121,9 тис. грн); «На ігрових майданчиках граємо 

та здоровими зростаємо» придбано дитячий майданчик для Коломацького НВК 

(загальний обсяг фінансування – 159,2 тис. грн); «Ініціатива громади щодо 

поліпшення енергозбереження ДНЗ» встановлено 21 енергозберігаюче вікно 

у Різуненківському НВК (загальний обсяг фінансування склав 69,6 тис. грн). 

З районного бюджету виділено кошти в сумі 199,8 тис. грн на оснащення 

кабінету хімії для Шелестівського НВК; 120,3 тис. грн на гідродинамічне 

очищення каналізації в Коломацькому НВК та Шелестівському НВК. 

Різуненківською сільською радою виділялася субвенція в сумі 96,2 тис. грн 

на капітальний ремонт порогу та капітальний ремонт забору Різуненківському 

НВК, також за рахунок коштів сільського бюджету в Різуненківському НВК 

замінено 5 вікон на енергозберігаючі на суму 25 тис. грн. 

Крім цього, сільські та селищна рада виділили кошти на харчування 

в загальній сумі 290,3 тис. грн (у 2016 році – 170,0 тис. грн) та на підвіз 

в загальній сумі 310,6 тис. грн (в 2016 році – 203,0 тис. грн) В цілому видатки 

за статтею «Освіта» склали 21331,5 тис. грн або 93,6 % до плану. 

 

3.8 Охорона здоров’я 

 

У рамках секторальної децентралізації формується нова система охорони 

здоров’я, яка передбачає зміну системи управління, надання якісних та 

доступних медичних послуг; удосконалення системи кадрового забезпечення; 

інформатизацію галузі; забезпечення ефективної фармацевтичної політики; 

належний науковий супровід та випереджувальне інформаційно-комунікаційне 

забезпечення. 

Система охорони здоров’я на території Коломацької ОТГ представлена 

двома ланками закладів медицини, а саме: КЗОЗ «Коломацька ЦРЛ» та 

КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коломацького району». 
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ЦРЛ розташована в смт Коломак та обслуговує населення всієї громади. 

До складу ЦПМСД входять 4 амбулаторії, 5 фельдшерських пунктів (Табл. 7). 

 

Таблиця 7 – Структура закладів охорони здоров’я Коломацької ОТГ 

№ 

п/п 
Назва 

Місце 

розташування 

Кількість 

працюючих

(осіб) 

Кількість 

ліжок 

(од.) 

Стан 

приміщення 

1. КЗОЗ «Коломацька 

центральна 

районна лікарня» 

смт Коломак 

50 20 

В приміщенні 

ЦПМСД 

2. КЗОЗ 

«Коломацький 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

смт Коломак 

51,5 0 

Власне 

приміщення 

в задовільному 

стані  

в тому числі:     

Амбулаторія 

загальної практики 

- сімейної 

медицини  

смт Коломак 

29,75 15 

В приміщенні 

ЦПМСД 

Амбулаторія 

загальної практики 

- сімейної 

медицини 

смт.Коломак 

(Новоіванів-

ський масив) 
4,25 3 

Орендоване 

приміщення  

Амбулаторія 

загальної практики 

- сімейної 

медицини 

с. Шелестове 

7,75 10 

Потребує 

капітального 

ремонту 

Амбулаторія 

загальної практики 

- сімейної 

медицини 

с. Різуненкове 

5,25 0 

В приміщенні 

старостату 

Фельдшерський 

пункт 

с. Мирошниківка 

1 0 

Потребує 

капітального 

ремонту 

Фельдшерський 

пункт 

с. Пащенівка 
1 0 

 

Фельдшерський 

пунк 

с. Покровка 
1 0 

 

Фельдшерський 

пункт 

с. Шляхове 
1 0 

В орендованому 

приміщення 

Фельдшерський 

пункт 

с. Кисівка 

1 0 

Потребує 

капітального 

ремонту  

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладів охорони здоров’я є 

наближення та покращення якості медичної допомоги сільському населенню 

шляхом удосконалення надання первинної медичної допомоги. 
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Також на території громади діє 4 аптечних установи, що забезпечують 

мешканців громади всіма необхідними медикаментами. 

За 2017 рік проліковано в стаціонарі 697 хворих та в стаціонарі денного 

перебування 1012 хворих. Харчування на 1 хворого склало 14,19 грн., лікування 

1 хворого в стаціонарі склало 18,40 грн. 

Результати оцінки якості медичних послуг та соціального захисту населення 

мешканцями у Коломацькій ОТГ наведено на рис. 17. 

 

Рис. 17. Оцінка якості медичних послуг та соціального захисту населення 

у громаді (результати анкетування мешканців громади) 

 

За кошти з районного бюджету та на виконання програм придбано: 

 лікарських засобів для хворих на цукровий діабет на суму 50,0 тис. грн; 

 для пільгового контингенту медикаментів на загальну суму 

157,0 тис. грн; 

 для забезпечення хворих на бронхіальну астму ліків на суму 

30,0 тис. грн. 

За кошти районного бюджету проведено капітальні видатки по галузі 

на суму 1226,9 тис. грн, в т.ч. на ремонт покрівлі приміщення КЗОЗ виділено 

296,3 тис. грн, капітальний ремонт системи газопостачання – 36,3 тис. грн, 

системи опалення – 298,0 тис. грн, придбано санітарний автомобіль вартістю 

195,0 тис. грн, а також для медичних закладів ОТГ в рамках районної програми 
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«Здоров’я Слобожанщини» придбано медичне обладнання та апаратуру 

на загальну суму 330,6 тис. грн, комп’ютерну техніку на суму 71,0 тис. грн. 

Крім того, на районну програму імунопрофілактики виділено кошти в сумі 

75,0 тис грн.(придбано вакцину та туберкулін), програму «Бронхіальна астма» 

39,0 тис. грн. 

З 1 квітня 2017 року запрацювала Урядова програма «Доступні ліки», на яку 

виділено кошти в сумі 127,6 тис. грн. В цілому видатки по галузі «Охорона 

здоров’я» склали 8 005,3 тис. грн або 99,9 % до плану. 

Актуальними проблемами в галузі охорони здоров’я є низька 

укомплектованість лікарями, відсутність житла для молодих спеціалістів, деякі 

ФП, які перебувають у комунальній власності громади потребують капітального 

ремонту. Є потреба будівництва нових амбулаторій сімейної медицини. З цією 

метою у 2017 році подано дві заявки на будівництво двох амбулаторій первинної 

ланки медико-санітарної допомоги та облаштування прилеглої території 

в смт Коломак (житловий масив Новоіванівки) та с. Шелестове. 

 

3.9 Культура та туризм 

 

Культурно-освітня робота в Коломацькій громаді представлена 

16 закладами із яких: 1 районний будинок культури, 5 клубів, 1 центральна 

районна бібліотека та 8 сільських бібліотек та дитяча музична школа. 

Фінансування галузі у 2017 році склало 2748,7 тис. грн. На проведення 

заходів у 2017  році використано 448,5 тис. грн. Протягом 2017 року клубними 

закладами було проведено близько 244 різноманітних мистецьких заходів, які 

відвідало 57,5 тис. осіб. 

У дитячій музичній школі навчається 36 учнів 

(13 учнів пільгового контингенту). Працюють 

відділення: фортепіанне, народне, скрипкове. 

Батьківська плата за навчання встановлена на рівні 

50 грн. Вихованці музичної школи беруть участь у 

культурних заходах громади. Дитячою музичною 

школою у районному будинку культури був 

проведений звітний концерт вихованців школи та 

випускників «Для тебе, мамо!». На ряду з цим учениця музичної школи прийняла 

участь у обласному гала-концерті міжнародного конкурсу «Санремо» та 

обласному конкурсі юних піаністів «Радість відкриття». У клубних та 

бібліотечних закладах проводяться свята, культурно-мистецькі заходи, пов’язані 
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з відзначенням календарних та пам’ятних дат 

в Україні. У 2017 році був проведений етно-

фестиваль.  

На сьогоднішній день постало питання 

капітального ремонту Ново-Іванівського 

будинку культури. Із державного бюджету у 

2017 році було виділено кошти на 

капітальний ремонт в сумі 5,99  млн. грн. 

Коломацькою селищною радою було виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на «Капітальний ремонт огороджувальних конструкцій Ново-

Іванівського будинку культури Коломацького району Харківської області» на 

загальну суму 7,51 млн. грн.  

На території Коломацької ОТГ розташовано 30 пам’яток культурної 

спадщини місцевого значення, з них 19 пам’яток археології та 11 пам’яток 

історії. Також на території розташовані 4 щойно виявлені об’єкти археології. 

Пам’ятки культурної спадщини несуть в собі культурно-просвітницьке 

навантаження. Пам’ятки культурної спадщини знаходяться в задовільному 

технічному стані. Пам’ятки археології піддаються антропогенному впливу 

шляхом щорічного розорення курганних насипів. 

 

Важлива подія, що відбулася в ОТГ минулого 

року – це проведення у липні місяці культурно-

мистецького фестивалю «Гетьманська слава». 

Фестиваль був знаковою подією для району. В 

рамках цього культурно-мистецького заходу було 

відкрито пам’ятник Гетьману І. Мазепі на місці 

каменю, закладеного ще у 2007 році. 

Пам’ятки історії потребують поточного 

ремонту. На даний час пам’ятки культурної 

спадщини необхідно взяти під охорону у 

відповідності до Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», розробити у відповідності 

до кожної пам’ятки проект землеустрою з організації 
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та встановлення меж територій історико-культурного призначення, а також 

науково-проектної документації з визначення зон охорони на зазначені пам’ятки 

культурної спадщини. На щойно виявлені об’єкти археологічної спадщини 

будуть укладені охоронні договори. 

 

Привабливими об’єктами туристичної інфраструктури Коломацької 

об’єднаної територіальної громади є природні заказники, яких в громаді на даний 

час налічується 2 об’єкти загальною площею 32 га. Показник заповідності 

становить 0,1% від загальної площі громади, середньо обласний показник 

складає 2,37% (Табл. 8). 

 

Таблиця 8 – Природні заказники Коломацької ОТГ 

Назва 

об’єкту 
Тип, категорія Площа, га 

Постанова, рішення 

згідно якої створено 

об’єкт ПЗФ 

Місцезнаходження 

Гришкове  Ботанічний 

заказник 30 

Рішення Харківської 

обласної ради від 

21.03.1995р. 

с. Різуненкове 

Гуртовівка  Ботанічна 

пам’ятка природи 2 

Рішення Харківської 

обласної ради від 

21.03.1995р. 

с. Гуртовівка 

 

З метою збільшення площі природно-заповідного фонду області до 9% 

від загальної території області, як це визначено Стратегією розвитку Харківської 

області на період до 2020 року Науково-дослідною установою «Український 

науково-дослідний інститут екологічних проблем» проведено дослідження та 

підготовлено матеріали з розширення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду Харківської області, в тому числі у Коломацькій громаді 

(Табл. 9). 

Результати оцінки якості надання послуг у сфері культури, відпочинку та 

дозвілля мешканцями у Коломацькій ОТГ наведено на рис. 18. 
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Таблиця 9 – Матеріали з розширення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду Харківської області 

Назва 

території 
Пропонована категорія 

Площа 

розширення, га 
Місцезнаходження 

Шляхівський  Заказник ботанічний 22,7 с. Шляхове 

Шелестівський Заказник ботанічний 18,0 с. Григорівка 

Гришкове  Заказник ботанічний 111,0 с. Гришкове 

Гуртовівка Заказник ботанічний 93,0 с. Гуртовівка 

Крашаницине Заказник ландшафтний 235,0 с. Бровкове, с. Шляхове 

Миколаївка Заказник лісовий 170,0 с. Миколаївка 

Лозовий Яр Заказник ландшафтний 68,0 смт Коломак 

Вдовиченськи

й  

Заказник ботанічний 
31,0 

с. Вдовичене 

 

 

 

Рис. 18. Оцінка якості якості надання послуг у сфері культури, відпочинку та 

дозвілля у громаді (результати анкетування мешканців громади) 

 

Коломацька ОТГ є одним із цікавих туристичних регіонів Харківщини, 

у якому своєрідно представлена спадщина народу Слобідської України 

як в історичному та природному відношенні, так і в соціо-культурному аспекті. 

Наявні природні й рекреаційні ресурси, історико-архітектурні, культурно-

історичні надбання визначають привабливість сільської території для розвитку 

туризму. Ключовим завданням громади в умовах сьогодення є розвиток 
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діяльність будинків культури (наприклад 

пропозиції, активність)

діяльність бібліотек (наприклад пропозиції, 

активність)

можливість участі у спортивних заходах як 

глядач

можливість активно займатися спортом

можливість участі як глядач/слухач у 

культурному житті (наприклад переглядати …

можливість участі у мистецьких подіях 

(наприклад співати в хорі, грати в гурті, брати …

можливість активної участі в різноманітних 

громадських заходах (наприклад …

доступність (наявність) місць, де дорослі можуть 

проводити свій вільний час поза домом …

доступність до місць відпочинку (відпочинку на 

природі) у безпосередній близькості до вашого …

доступність інтернету

Дуже погано Швидше погано Середньо Швидше добре Дуже добре Не знаю
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туристичної інфраструктури, розробка туристичних маршрутів, залучення 

мешканців до просування туризму у громаді, відродження традиційних 

промислів та ремесл (гончарство, вишивальництво, писанкарство, виготовлення 

ляльок-мотанок, оберегів), популяризації стародавніх обрядів, виготовлення 

сувенірної продукції на традиційну тематику тощо. 

 

3.9 Фінансовий стан та бюджет об’єднаної громади 

 

З метою підвищення рівня фінансової забезпеченості селищного бюджету 

в громаді здійснюються заходи щодо наповнення місцевого бюджету, пошуку 

додаткових фінансових ресурсів шляхом детінізації економіки, посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни, постійного контролю та ефективності 

використання бюджетних коштів.  

На рис. 19 наведено структура доходів бюджету Коломацької ОТГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Структура доходів бюджету Коломацької ОТГ 

 

Найвагомішим джерелом доходів бюджету ОТГ є податок та збір на доходи 

фізичних осіб (ПДФО), якого одержано за 2017 рік 16462,9 тис. грн або 137,8%, 

додатково отримано 4519,8 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 

2016 року надходження ПДФО збільшилися на 5305,3 тис. грн, або 47,5% 

за рахунок внесення змін до податкового законодавства, а саме: збільшення 

ставки податку на доходи фізичних осіб з 15% до 18% та збільшення розміру 

середньої заробітної плати по ОТГ. 

Далі на рис. 20 наведено структуру видатків бюджету Коломацької ОТГ. 
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Рис. 20. Структура видатків бюджету Коломацької ОТГ 

 

Найбільше видатків з бюджету Коломацької ОТГ йде на освіту, а саме 45%, 

на другому місці утримання апарату ради громади (17%), а на третьому – охорона 

здоров’я мешканців (15%). 

Далі розглянемо структуру власних надходжень бюджету Коломацької 

ОТГ (рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Структура власних надходжень бюджету Коломацької ОТГ 

 

Найвагомішим джерелом доходів бюджету ОТГ є податок та збір на доходи 

фізичних осіб (ПДФО), якого одержано за 2017 рік 16462,9 тис. грн, або 137,8%, 

додатково отримано 4519,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 

2016 року надходження ПДФО збільшилися на 5305,3 тис. грн, або 47,5% 

за рахунок внесення змін до податкового законодавства, а саме: збільшення 
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ставки податку на доходи фізичних осіб з 15% до 18% та збільшення розміру 

середньої заробітної плати по ОТГ. Власні надходження громади зросли у 2,1 

рази, порівняно з минулим роком, а це однозначно є позитивною тенденцією 

розвитку ОТГ (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Зростання власних надходжень Коломацької ОТГ 

 

Найбільші платники ПДФО в ОТГ: ВАТ «Новоіванівський цукрозавод» – 

5116,6 тис. грн, ТОВ АПО «Мрія» – 3203,7 тис. грн, СТОВ «Колос» – 2367,8 тис. 

грн, ТОВ «Лан» –1138,2 тис. грн (рис. 23). 

Завдяки виконанню та перевиконанню бюджетів проводилися роботи 

з благоустрою сіл і селища. Всього на заходи з благоустрою використано 

1747,5 тис. грн, а саме: проведено освітлення вулиць на загальну суму 126,2 тис. 

грн (Шелестівська сільська рада), проведено капітальний ремонт вуличного 

освітлення на суму 341,4 тис. грн, проведено капітальний ремонт тротуарного 

покриття на суму 277,4 тис. грн, встановлено 1 автобусну зупинку (23,0 тис. грн), 

здійснено поточний ремонт доріг протяжністю близько 1,8 км на суму 

3263,3 тис. грн тощо. 

Також вся бюджетна сфера була забезпечена в повному обсязі коштами 

на виплату заробітної плати та енергоносії. 
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Рис. 23. Найбільші платники податків Коломацької ОТГ 

 

При складанні проекту бюджету громади у першочерговому порядку 

враховано потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків 

за комунальні послуги та енергоносії в повному обсязі. 

Показники бюджету на 2018-2020 роки спрямовані на забезпечення 

фінансовими ресурсами заходів громади за вищезазначеними напрямками, 

проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення 

можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і 

зміцнення здоров’я населення громади, забезпечення належного рівня 

соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення 

культурного рівня населення. 
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4. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

 

4.1 Сценарії розвитку громади 

 

Сценарне моделювання (планування) – це один з найбільш ефективних 

системних інструментів стратегічного менеджменту взагалі і стратегічного 

аналізу зокрема. У розрізі муніципального менеджменту сценарне моделювання 

покликано виробити деяке загальне розуміння стану ОТГ, що дозволить владі, 

підприємницьким структурам і громадськості погоджено діяти для досягнення 

головних стратегічних цілей об’єднаної територіальної громади.  

Особливістю формування сценарного моделювання Коломацької 

об’єднаної територіальної громади (що також характерно для більшості 

новоутворених громад) є неможливість повноцінного формулювання сценаріїв 

на період впровадження Стратегії, оскільки відсутні дані для відстеження 

попередньої динаміки соціально-економічних процесів, які будуть в наявності 

у повному обсязі не раніше, ніж через 3-5 років після створення ОТГ. Таким 

чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, 

передусім, вплив на громаду зовнішніх чинників. 

З огляду на існуючу інформацію щодо соціально-економічної діяльності 

громади, доцільно розробити два із трьох існуючих сценаріїв стратегічного 

розвитку ОТГ: інерційний (базовий) та модернізаційний (реалістичний). 

Базовий або інерційний сценарій розвитку громади формується 

за комплексу припущень, що тривалий у часі (горизонті планування) баланс 

зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на стан об’єкта як соціально-

економічної системи залишається незмінним. Тобто інерційний сценарій 

демонструє, який соціально-економічний стан бути мати об’єднана 

територіальна громада, якщо органи управління громади не здійснюють будь-

яких заходів щодо її розвитку. 

Базові припущення – національний рівень:  

1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується; 

2. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних 

реформ спостерігаємо їх імітацію.  

3. Зростають видатки бюджету на утримання армії та ВПК. 

4. Децентралізація проходить мляво, основні заходи з нарощування 

повноважень громади відкладаються.  

5. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами, 

продовжується неконтрольована інфляція.  

6. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує 

залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу. 
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7.  Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень 

залучення інвестицій не зростає.  

8.  Доходи населення не зростають.  

9. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність 

збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення 

кризи в ЖКГ. 

Базові припущення – місцевий рівень:  

1. Ідентичність громади на стадії формування, впізнаваність в регіоні та 

Україні поки що незначна. 

2. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується. 

Що відбувається: 

Значне погіршення демографічної ситуації на території громади, 

що пов’язано з одного боку з міграція мешканців до більших населених пунктів 

(у тому числі і до Харкова), а з іншого зі скороченням працездатного населення 

та його «старінням», що, відповідно, призводить до зростання навантаження 

на працездатне населення. Більшість населення живе за рахунок дрібної торгівлі, 

послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат. Разом з тим знижується 

підприємницький потенціал громади через низки рівень технологічності, 

що у свою чергу впливає на неможливість залучення стратегічних інвесторів 

у високотехнологічні галузі. 

Не спостерігається суттєвого покращення матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти, культури, медицини. Малий та середній бізнес 

не розвивається. Доходів бюджету ОТГ недостатньо для суттєвого покращання 

інфраструктури громади. Сільські території надалі розвиваються мляво, 

фінансування відбувається за залишковим принципом. Не відбувається 

локалізація агропереробки. 

Реалістичний або модернізаційний сценарій розвитку будується 

на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші, та водночас, реалістичні, 

зовнішні (національні та регіональні) та внутрішні (ті, які громада здатна 

сформувати самостійно) чинники впливу. 

Базові припущення – національний та регіональний рівень: 

1. Припинення військового протистояння на сході України. 

2. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні». 

3. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку. 

4. Ефективно працює ДФРР. 

5. Гривня стабільна. 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується. 

7. Доходи населення поступово зростають. 
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8. Соціальна політика держави мінімізує ризики збільшення неплатежів 

внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги. 

Базові припущення – місцевий рівень:  

1. Покращується бізнес-клімат, з’являються послуги для підприємців-

початківців. 

2. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції у сферах глибокої 

переробки с/г продукції, високотехнологічних виробництв. 

3. Сформовані базові планувальні документи громади: Стратегія, 

зонування земель громади, схема планування громади, інвестиційний 

паспорт громади. 

4.  Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку 

регіону та, відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального 

розвитку.  

5.  Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових 

коштів до бюджету в рамках фінансової децентралізації. 

6.  Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток 

інфраструктури.  

Що відбувається: 

Громада позиціонує себе як важливий економічний вузол Полтавської і 

Харківської областей, що забезпечує потреби регіонального ринку органічною 

сільськогосподарською продукцією. Розвиток сільських територій громади 

забезпечується інвестиціями в аграрний сектор, підтримкою сільських 

обслуговуючих кооперативів, створенням і функціонуванням неаграрних видів 

бізнесу. Аграрний сектор громади повністю забезпечений стабільними ринками 

збуту продукції власного виробництва та експортує їх за межі громади. Активна 

діяльність громади у залученні позабюджетних коштів, дозволяє поступово 

покращити інженерну та соціальну інфраструктуру. Відкриваються можливості 

для співробітництва громад. В цілому громада стає комфортним місцем 

для праці, життя і відпочинку. 

 

4.2 Стратегічне бачення розвитку громади 

 

Стратегічне бачення ОТГ – перспективний погляд на напрями розвитку 

діяльності об’єднаної територіальної громади, базова концепція того, 

що представники влади, бізнесу, мешканці та інші зацікавлені особи 

намагаються зробити і чого досягти. Це образ, який громада повинна поставити 

вище за свої цілі до того, як приступити до їх досягнення. 

Залучення до процесу стратегічного планування Коломацької ОТГ усіх 

зацікавлених осіб (представників місцевої влади, активних мешканців, 
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підприємців тощо) дозволило сформувати майбутній бажаний стан об’єднаної 

територіальної громади, до якого вона прагне, реалізовуючи 

заплановану діяльність. 

Узагальнення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз розвитку 

Коломацької ОТГ дозволило сформувати стратегічне бачення Коломацької ОТГ. 

Основними пріоритетами розвитку 

Коломацької ОТГ є модернізація інфраструктури, 

покращення якості життя населення та екологічного 

стану громади, залучення інвестицій на основі 

налагодження партнерства з бізнес-структурами, 

громадськими організаціями, іншими громадами та 

країнами. 

Бачення Коломацької ОТГ: 

 інвестиційно приваблива громада з великою 

кількістю підприємств, фермерських та 

переробних, які успішно ведуть свій бізнес, 

наповнюючи місцевий бюджет, та 

забезпечують комфортні умови життя; 

 затишна громада щасливих, відповідальних, 

ініціативних людей; з якісними дорогами та 

розвиненою інфраструктурою; 

 екологічно чиста та безпечна громада, яка дбає 

про майбутні покоління. 

 

4.3. SWOT/TOWS-аналіз 

 

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв’язки між «внутрішніми» (сильні 

та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, 

які мають стратегічне значення для розвитку Коломацької громади. Саме ці 

взаємозв’язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і 

ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та 

операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу. 



47 
 

Таблиця 10 – SWOT/TOWS-аналіз Коломацької громади 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

 розвинута сільськогосподарська 

галузь; 

 достатній рівень висококваліфікованих 

трудових ресурсів; 

 сприятлива екологічна ситуація; 

 близькість до залізничного транспорту; 

 автомобільна доступність (проходить 

траса державного значення Київ-

Харків-Довжанський); 

 розвинута цукрова промисловість; 

 родючі ґрунти; 

 поклади корисних копалин (суглинки, 

глини, піски); 

 розвинута мережа медичних та освітніх 

закладів 

 низький рівень, а подекуди відсутність 

Інтернет-покриття у сільських 

населених пунктах; 

 нерозвинена туристична та сервісна 

інфраструктура; 

 низька громадська активність; 

 відсутність очисних споруд та  

централізованої каналізації; 

 недостатній рівень обізнаності 

населення щодо можливостей 

вирішення питань утримання об’єктів 

соціальної інфраструктури та розвитку 

територій; 

 недостатність інформаційно-

статистичних даних; 

 брак робочих місць, що спричиняє 

неповну зайнятість населення та відтік 

молоді у пошуках роботи 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

 реалізація переваг інвестиційної 

привабливості громади; 

 розвиток переробки 

сільськогосподарської продукції та 

створення кінцевого продукту; 

 інвентаризація інвестиційно 

привабливих об’єктів та земель 

громади, використання незадіяних 

об’єктів комунальної власності; 

 створення зелених зон відпочинку; 

 покращення транспортної 

включеності; 

 розвиток громадських та молодіжних 

організацій; 

 популяризація громади та сприяння 

зростанню її іміджу; 

 розвиток культурно-просвітницьких 

заходів, етнофестивалів; 

 реалізація потенціалу незадіяних 

трудових ресурсів громади 

 ускладнення податкової системи; 

 прискорення темпів інфляції, валютна 

нестабільність; 

 зростання цін на енергоресурси; 

 старіння та зменшення кількості 

населення громади; 

 еміграція молоді з громади; 

 малий ринок збуту 

сільськогосподарської продукції; 

 нестабільна ситуація в економіці,                        

яка перешкоджає залученню 

інвестицій; 

 забруднення навколишнього 

середовища через відсутність системи 

збору, утилізації та переробки відходів; 

 несприятливий інвестиційний клімат                       

в Україні 
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Порівняльні переваги 

 

 

Такі сильні сторони Коломацької громади як низьке екологічне 

навантаження та наявність багатих природніх ресурсів забезпечують наявний 

попит на туристичні послуги «зелений туризм». 

Залучення малого (середнього) бізнесу в агросектор громади стає більш 

можливим за рахунок існування в Коломацький ОТГ таких сильних сторін 

як потужні сільськогосподарські підприємства, близькість до залізничного 

транспорту та автомобільна доступність.  

Також наявність потужних сільгосппідприємств забезпечує можливість 

залучення інноваційних технологій та робочої сили для виготовлення екологічно 

чистої продукції. 

Можливість залучення додаткового капіталу для розвитку ОТГ через участь 

у конкурсних відборах дає змогу покращити матеріальну-технічну базу існуючих 

в громаді розвинутих мереж медичних та освітніх закладів.
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Виклики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація можливості щодо залучення додаткового капіталу для розвитку 

ОТГ через участь у конкурсних відборах дозволить мінімізувати такі існуючі 

проблеми в Коломацькій громаді як нерозвиненість мережі забезпечення 

дозвілля населення, низький рівень, а подекуди відсутність Інтернет-покриття та 

слабка матеріальна база комунальних підприємств, закладів освіти та медицини 

громади. 

Одною з головних проблем в громаді є значний брак робочих місць, 

часткове вирішення якої можливо при залучені малого (середнього) бізнесу 

в агросектор громади. 

Можливість запровадження системи сімейної медицини європейського 

зразка опосередковано та поступово збільшить рівень громадського 

самоусвідомлення в громаді за рахунок встановлення нового типу відносин 

пацієнта до власного здоров’я.  

А впровадження інноваційних технологій для виготовлення екологічно 

чистої сільськогосподарської продукції опосередковано вплине на необхідність 

вирішення проблем з відсутністю очисних споруд та централізованої каналізації. 
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Ризики 

 

 

Загострення в Коломацькій громаді таких проблем як брак робочих місць, 

слабка матеріальна база комунальних підприємств, закладів освіти та медицини 

можливо через нестабільну економічну та політичну ситуації в Україні, 

як результат брак коштів, може негативно вплинути на появу відсутніх в громаді 

очисних споруд та централізованої каналізації, а також Інтернет-покриття 

у сільських населених пунктах. 

Посилення безробіття в Харківській і Полтавській областях може посилити 

існуючий брак робочих місць в громаді. 

Загроза поступового забруднення навколишнього середовища не дасть 

змогу розвивати туристичну інфраструктуру, яка сьогодні в ОТГ знаходиться 

в занепаді, опосередковано на цю проблему також впливає трудова еміграція 

працездатного населення. Адже розвиток інфраструктури залежить від наявності 

людей, для котрих створюються усі необхідні блага.
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5. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 

З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку 

Коломацької ОТГ, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, 

нагальних потреб територіальної громади і можливостей бюджету об’єднаної 

територіальної громади визначено цілі та завдання Стратегії розвитку, 

розроблено заходи щодо її реалізації. До основних стратегічних цілей розвитку 

Коломацької ОТГ можна віднести: 

1. Стійке економічне зростання громади. 

2. Забезпечення сприятливого екологічного середовища для життя і здоров’я 

населення. 

3. Збереження та розвиток сільських територій. 

 

Таблиця 11 – Стратегічні, операційні цілі та завдання розвитку Коломацької 

громади 

Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання 

Стратегічна ціль 1. 

Економічний розвиток 

громади 

Операційна ціль 1.1. 

Створення умов 

для розвитку малого та 

середнього 

підприємництва у всіх 

сферах економіки 

Завдання 1.1.1. Розвиток туристичних 

об’єктів та мереж 

Завдання 1.1.2. Залучення сучасних 

інструментів підтримки бізнесу та 

сприяння зайнятості 

Операційна ціль 1.2. 

Підвищення 

інвестиційної 

привабливості громади 

Завдання 1.2.1. Сприяння виходу 

місцевих виробників промислової та 

сільськогосподарської продукції 

на зовнішні перспективні ринки збуту 

Завдання 1.2.2. Покращення 

інвестиційного клімату в громаді 

Стратегічна ціль 2. 

Забезпечення 

сприятливого 

екологічного 

середовища для життя 

і здоров’я населення 

Операційна ціль 2.1. 

Створення умов 

для формування 

безпечного та 

екологічного 

середовища громади 

Завдання 2.1.1. Системна утилізація та 

переробка відходів 

Завдання 2.1.2. Підвищення екологічної 

свідомості населення громади 

Операційна ціль 2.2. 

Забезпечення здорового 

способу життя 

мешканців громади 

Завдання 2.2.1. Реконструкція та 

розбудова закладів охорони здоров’я 

Завдання 2.2.2. Будівництво ігрових та 

універсальних спортивних майданчиків 

з метою залучення всіх верств населення 

до здорового способу життя 

Стратегічна ціль 3. 

Збереження та 

Операційна ціль 3.1. 

Комплексний розвиток 

Завдання 3.1.1. Розвиток комунального 

господарства громади 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання 

розвиток сільських 

територій 

територій та житлово-

комунального 

господарства громади 

Завдання 3.1.2. Благоустрій громади та 

забезпечення безпеки життєдіяльності 

населення 

Завдання 3.1.3. Ремонт та добудова 

об’єктів водопостачання та 

водовідведення 

Операційна ціль 3.2 

Покращення якості 

надання соціально-

культурних сервісів 

у громаді 

Завдання 3.2.1. Розвиток системи 

надання соціальних та адміністративних 

послуг у громаді 

Завдання 3.2.2. Розбудова об’єктів 

системи освіти, підтримка сім’ї, дітей та 

молоді 

 

Три стратегічні пріоритети – створення умов для досягнення стійкого 

економічного зростання громади, забезпечення сприятливого екологічного 

середовища для життя і здоров’я населення, збереження та розвиток сільських 

територій – покладено в основу Стратегії розвитку Коломацької об’єднаної 

територіальної громади до 2025 року.
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6. УЗГОДЖЕНІСТЬ СТРАТЕГІЇ З ПРОГРАМНИМИ ТА 

СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Опрацювання Стратегії розвитку Коломацької селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2025 роки базувалося на Державній, 

регіональній Стратегіях та комплексних дослідженнях, що дало можливість 

провести оцінку базового стану території у 2018 році. 

Документи, що використовувались: 

 Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 

2014  р. № 385. 

 Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року. Рішення 

Харківської обласної ради від 05 березня 2015 року № 1151-VI. 

 Схема планування території Харківської області, затверджена рішенням 

Харківської обласної ради від 23 грудня 2010 року № 30-V. 

 Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014–

2018 роки. Рішення Харківської обласної ради від 29 серпня 

2013 року №789-VI. 

 План соціально-економічного розвитку розвитку Коломацької 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, затверджений 

рішенням VI сесії Коломацької селищної ради VІІІ скликання 

від 30.05.2018 №109 (зі змінами внесеними VII сесією VIII скликання 

від 30.05.2018 №7). 
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7. ВПРОВАДЖЕННЯ І МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 

Впровадження Стратегії розвитку Коломацької ОТГ передбачає виконання 

одночасно стратегічних і операційних цілей та багатьох завдань різними 

структурами виконкому селищної ради за участі багатьох партнерів, що ставить 

перед керівництвом громади питання раціонального управління цим доволі 

складним процесом. 

Для успішної та ефективної реалізації положень Стратегії необхідним є 

створення системи постійного моніторингу.  

Моніторинг є невід’ємним компонентом 

стратегічного планування, який включає 

регулярний збір і фіксацію даних для відстеження 

ключових показників реалізації Стратегії 

розвитку громади протягом її реалізації. 

Мета моніторингу – отримання інформації для коригування, забезпечення 

ефективного використання ресурсів, досягнення запланованих завдань, 

мінімізація негативних наслідків, визначення можливостей розвитку ОТГ. 

Основними завданнями моніторингу Плану реалізації стратегії розвитку 

Коломацької об’єднаної територіальної громади є: 

1. Аналіз досягнення запланованих результатів і виявлення причин 

невиконання окремих заходів щодо досягнення результатів за окремими 

цілями Стратегії розвитку територіальної громади. 

2. Формування рекомендацій з метою коригування плану. 

3. Аналіз змін зовнішнього середовища. 

4. Аналіз змін у територіальній громаді. 

За моніторинг процесу впровадження Стратегії відповідає Комітет 

з управління впровадженням (КУВ) Стратегії розвитку Коломацької селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки. 

Індикаторами реалізації Стратегії розвитку Коломацької 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-

2025 роки є стан виконання кожного проекту та ступінь 

досягнення результатів, передбачених технічним завданням 

на проект. 

Заходи, які включені до Плану реалізації Стратегії розвитку Коломацької 

ОТГ на 2019-2025 роки, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого 

бюджету, так і при надходженні цільових коштів із бюджетів вищого рівня. 
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Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-

економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку громади. 

Звіт складатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю, 

кожним пріоритетом або заходом. Буде містити інформацію про досягнення 

кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінювання 

можливостей досягнення поставлених цілей. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегії розвитку, а також аналіз 

фінансових потреб Плану її реалізації формуються та обговорюються на нарадах 

КУВ і виносяться на розгляд Коломацької селищній ради один раз на рік під час 

розробки проекту бюджету на наступний рік. 

Фінансове забезпечення реалізації плану здійснюватиметься за рахунок: 

 Державного фонду регіонального розвитку; 

 коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та 

бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, 

що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; 

 субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

 коштів місцевого бюджету; 

 коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових 

організацій; 

 коштів інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. 

Реалізація запланованих дій базуватиметься на: 

 ресурсних можливостях територіальної громади; 

 програмах розвитку Коломацького району та Харківської області; 

 роботі Коломацької селищної ради, її виконавчого комітету; 

 активності мешканців та підприємців ОТГ.
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Над Стратегією працювали: 

 

1.  Гуртовий Володимир 

Григорович  
 голова селищної ради , голова робочої 

групи  

2.  Беспалий Сергій Васильович   заступник селищного голови, 

заступник голови робочої групи 

3.  Леващук Ольга Вікторівна   заступник селищного голови 

4.  Обихвост Олена Павлівна   секретар селищної ради 

5.  Обихвост Тетяна 

Володимирівна  
 начальник відділу економічного 

розвитку, інвестицій, торгівлі та 

комунальної власності, секретар 

комісії 

6.  Вельможна Валентина Іванівна   начальник земельного відділу  

7.  Гусєв Руслан Михайлович   завідувач сектору з питань цивільного 

захисту  

8.  Буяло Дмитро Володимирович   начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

архітектури та містобудування  

9.  Андрєєва Оксана Олексіївна   головний спеціаліст  відділу житлово-

комунального господарства, 

архітектури та містобудування 

10.  Хемліна Катерина Миколаївна   спеціаліст І категорії відділу 

економічного розвитку інвестицій, 

торгівлі та комунальної власності 

11.  Паймаш Галина Миколаївна   начальник фінансового управління 

селищної ради 

12.  Нефідов Вячеслав 

Миколайович  
 начальник відділу освіти, молоді та 

спорту  

13.  Кись Валерій Михайлович  в.о. старости Різуненківського 

старостинського округу  

14.  Тільний Леонід Миколайович   в.о старости Покровського 

старостинського округу  

15.  Коновалов Павло 

Миколайович 
 в.о. старости Шляхівського 

старостинського округу 

16.  Овчаренко Наталія Василівна   в.о. старости Шелестівського 

старостинського округу 

17.  Андрійченко Наталія 

Вікторівна  
 заступник голови Коломацької 

районної державної адміністрації, 

депутат селищної ради (за згодою) 

18.  Сігетій Юлія Михайлівна   начальник відділу економічного 

розвитку, торгівлі, містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту 
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районної державної адміністрації                 

(за згодою) 

19.  Пінчук Андрій Іванович   начальник КП «Коломацьке ВУЖКГ» 

20.  Прус Юлія Ігорівна  директор Регіонального центру 

міжнародних проектів і програм 

ННІ «Каразінська школа бізнесу» 

21.  Безрук Ігор Олексійович   начальник відділу культури  

22.  Середа Лілія Василівна   начальник відділу з надання 

соціальних послуг  

23.  Келембет Наталія Вікторівна   головний редактор районної газети 

«Коломацький Край» 

24.  Меденець Валерія Валеріївна  волонтер 

25.  Єфімович Надія Павлівна   депутат Коломацької районної ради 

(за згодою) 

26.  Різуненко Олександр 

Андрійович  
 депутат селищної ради, директор ПСП 

«Лілія» (за згодою) 

27.  Чупова Дар’я Русланівна  волонтер 

28.  Дуліпа Руслана Миколаївна   ФОП «Дуліпа» 

29.  Шаптала Володимир 

Миколайович  
 КЗОЗ «Центр  первинної медико-

санітарної допомоги Коломацького 

району» 

30.  Тимченко Людмила Сергіївна   КЗОЗ «Коломацька центральна 

районна лікарня» 

31.  Сизонова Тетяна Миколаївна   ФОП «Сизонова», член виконкому 

селищної ради  

 

Команда Харківського центру розвитку місцевого самоврядування: 

1.  Баринова Діана Семенівна  Директор 

2.  Гавриленкова Марина 

Рудольфівна 

 радник з комунікацій 

3.  Нестеренко Віктор Вікторович  радник з децентралізації 

4.  Родченко Володимир 

Борисович 
 радник з регіонального розвитку 
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8. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОЛОМАЦЬКОЇ ОТГ НА 

2019-2021 РОКИ 

 

В основу Плану реалізації Стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час 

четвертого засідання Робочої групи з підготовки його проекту та доопрацьовані 

її членами на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, 

установ, організацій та мешканців громади. План реалізації Стратегії 

складається з 42 технічних завдань на проекти місцевого розвитку (далі – ТЗ), 

які мають були впроваджені у період до 2021 року. Ці проекти відповідають 

трьом Стратегічним цілям: до Стратегічної цілі №1 відносяться 11 проектів, 

до Стратегічної цілі №2 – 11, до Стратегічної цілі №3 – 20. Їх фінансування 

відбуватиметься через: 

 внесення заходів до щорічної Програми соціально-економічного 

розвитку громади та області, можливо – галузевих регіональних програм;  

 фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ; 

 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. 

на проекти міжмуніципальної співпраці; 

 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб’єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

 залучення грантових та інших, не заборонених законом джерел 

фінансування; 

 залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено 

умовами проекту). 
 

Стратегічна ціль 1 – Економічний розвиток громади 
 

Таблиця 12 – Проекти розвитку до Стратегічної цілі 1 

Операційна ціль Назва проекту 

1.1. Створення умов для 

розвитку малого та 

середнього підприємництва 

у всіх сферах економіки 

Проведення культурно-мистецького фестивалю 

«Гетьманська слава» 

Стимулювання розвитку туризму в громаді 

Коломацький ландшафтний парк 

Створення сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу з вирощування зернових культур 

Створення координаційної ради за участі комунальних 

підприємств та бізнес структур громади 

1.2. Підвищення 

інвестиційної 

привабливості громади 

Розробка і впровадження Громадського бюджету 

Сприяння участі виробників продукції ОТГ у виставках, 

ярмарках в межах області та України  

Створення реєстру вільних земельних ділянок та об’єктів 

нерухомості, привабливих для інвесторів та підприємців 
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Операційна ціль Назва проекту 

Популяризація можливостей громади для залучення 

інвесторів 

Розробка та виготовлення інвестиційного паспорту 

Коломацької громади 

Розробка та затвердження бренду Коломацької ОТГ 

Всього: 11 проектів 

 

Реалізація стратегічної цілі № 1 «Економічний розвиток громади» 

у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних 

результатів: 

 Створення інноваційного туристичного продукту «Гетьманська слава». 

 Популяризація туристичного потенціалу не тільки Коломацької ОТГ, 

а й Харківської області. 

 Розвиток туристичної інфраструктури Коломацької ОТГ та Харківської 

області. 

 Запуск програми промоції та інформативності ОТГ. 

 Покращення інфраструктури громади. 

 Розвиток зеленого туризму. 

 Облаштування туристичних маршрутів. 

 Облаштування й експлуатація стоянок для туристів. 

 Розроблення плану співпраці з бізнес-структурами громади. 

 Проведення особистих зустрічей з підприємцями громади. 

 Створення координаційної ради за участі комунальних підприємств 

та бізнес структур громади. 

 Розробка та затвердження Положення про Громадський бюджет. 

 Виготовлення інформативного інвестиційного паспорту громади. 

 Надання доступу представникам бізнесу громади до зовнішніх ринків 

збуту продукції. 

 Залучення до бізнесу Коломацької громади нових партнерів та 

інвесторів. 

 Створення нових підприємств та інших суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться 

до Стратегічної цілі №1: 

 Кількість нових туристично-оздоровчих послуг, що надаються 

на території громади. 

 Кількість робочих місць, створених у туристичній сфері економіки 

громади. 
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 Кількість зелених садиб, які приймають туристів. 

 Кількість туристів у громаді на рік. 

 Кількість та якість туристичних маршрутів. 

 Наявність та функціонування сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу з вирощування зернових культур. 

 Наявність та функціонування координаційної ради за участі 

комунальних підприємств та бізнес-структур громади. 

 Наявність інвестиційного паспорту громади. 

 Кількість нових партнерів та інвесторів у громаді. 

 Кількість нових підприємств та інших суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
 

Стратегічна ціль 2 – Забезпечення сприятливого екологічного 

середовища для життя і здоров’я населення 
 

Таблиця 13 – Проекти розвитку до Стратегічної цілі 2 

Операційна ціль Назва проекту 

2.1. Створення умов для 

формування безпечного та 

екологічного середовища 

громади 

Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза 

для комунального підприємства «Коломацьке ВУЖКГ» 

Облаштування сортувальної станції твердих побутових 

відходів 

Запровадження енергоменеджменту в бюджетних 

установах Коломацької селищної ради 

Модернізація окремих складових системи 

теплопостачання Коломацької селищної ради (ОТГ) 

на основі лінії виробництва паливних брикетів 

Переведення газових котелень на альтернативні види 

палива 

2.2. Забезпечення здорового 

способу життя мешканців 

громади 

Вуличні тренажери для сільської молоді 

Встановлення дитячих майданчиків 

Нове будівництво комплексного спортивного майданчика 

зі штучним покриттям в с. Різуненкове вул. Шкільна, 

Коломацького району, Харківської області; с. Шелестове 

вул. Лермонтова, Коломацького району, Харківської 

області 

Капітальний ремонт спортивно-оздоровчого комплексу 

з енергозберігаючими технологіями по вул. Єгорова 4а 

приміщення 1 

Придбання обладнання для медичних закладів 

Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини за адресою: вул. Пушкіна, 17а. с. Шелестове, 

Коломацького району, Харківської області 

Всього: 11 проектів 
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Реалізація стратегічної цілі № 2 «Забезпечення сприятливого 

екологічного середовища для життя і здоров’я населення» у середньо- та 

довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:  

 Підвищення рівня безпеки в громаді, особливо в темну пору року та 

під час масових гулянь. 

 Створення в ОТГ структури підрозділів енергетичного менеджменту. 

 Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. 

 Формування організаційних, методологічних та фінансових основ 

для сталого функціонування лінії з виробництва паливних брикетів. 

 Розширення сфери використання альтернативних видів палива. 

 Покращення санітарного та екологічного стану місцевості. 

 Реконструкція існуючих газових котелень твердопаливними котлами. 

 Придбання пожежного-рятувального автомобіля для місцевого 

пожежно-рятувального підрозділу. 

 Вирішення питання з утилізацією сміття. 

 Облаштування території для встановлення тренажерів. 

 Здійснення підготовчих робіт (облаштування території) 

для встановлення дитячого майданчику. 

 Підвищення якості та доступності надання медичних послуг в громаді. 

 Модернізація медичного закладу сімейної медицини відповідно 

до сучасних умов. 

 Популяризація та підтримка здорового способу життя. 

 Поліпшення якості надання фізкультурно-оздоровчих послуг. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться 

до Стратегічної цілі №2: 

 Кількість встановлених камер зовнішнього відео спостереження. 

 Наявність та функціонування структури підрозділів енергетичного 

менеджменту. 

 Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів порівняно 

з попереднім періодом. 

 Наявність організаційних, методологічних та фінансових основ 

для функціонування лінії з виробництва паливних брикетів. 

 Кількість відреконструйованих газових котелень. 

 Наявність пожежного-рятувального автомобіля для місцевого пожежно-

рятувального підрозділу. 

 Наявність 2 гімнастичних та 2 тренажерних майданчиків. 

 Функціонування дитячих майданчиків. 
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 Модернізовано медичний заклад сімейної медицини відповідно 

до сучасних умов. 
 

Стратегічна ціль 3 – Збереження та розвиток сільських територій 
 

Таблиця 14 – Проекти розвитку до Стратегічної цілі 3 

Операційна ціль Назва проекту 

3.1. Комплексний розвиток 

територій та житлово-

комунального господарства 

громади 

Придбання грейдера для комунального підприємства 

«Коломацьке ВУЖКГ» 

Придбання автобуса для перевезення мешканців громади 

Придбання спецтехніки (трактора) та причіпного 

обладнання (причеп тракторний) для комунальних потреб 

Коломацької селищної ради (ОТГ) 

Капітальний ремонт приміщення Центра надання 

адміністративних послуг в Коломацькій селищній раді 

за адресою: вул. Корольова,28, Коломацький район 

Харківська область 

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та утеплення 

фасаду Ново-Іванівського будинку культури, 

Різуненківського будинку культури; сходів центрального 

входу будинку культури та встановлення котла 

на альтернативному паливі за адресою: Харківська 

область, Коломацький район, смт. Коломак, 

вул. Гетьмана І. Мазепи, 10 

Утеплення фасаду, стелі та заміна вікон і дверей 

Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу 

І.Є. Єгорова; Шелестівського ліцею; Шелестівського 

ліцею (дошкільного навчального закладу); 

Різуненківського ліцею  

Забезпечення молодих лікарів житлом за рахунок 

бюджетних коштів громади 

Встановлення мережі відео-спостереження в населених 

пунктах громади 

Придбання пожежно-рятувальну автомобіль для потреби 

Коломацької селищної ради (ОТГ) 

Переоснащення мереж зовнішнього освітлення 

із застосуванням енергозберігаючих заходів в населених 

пунктів громади 

Капітальний та поточний ремонт доріг комунального 

значення Коломацької селищної ради (ОТГ) 

Капітальний ремонт асфальтного покриття двору 

у Коломацькому ліцею (дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) імені Героя 

Радянського Союзу І.Є. Єгорова  

Розроблення (оновлення) генеральних планів населених 

пунктів Коломацької громади 

Капітальний ремонт водопровідної мережі в смт Коломак, 

Коломацького району, Харківської області 
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Операційна ціль Назва проекту 

Будівництво каналізаційних мереж та модульних очисних 

споруд в смт Коломак Коломацького району, Харківської 

області 

3.2. Покращення якості 

надання соціально-

культурних сервісів 

у громаді 

Створення центру надання адміністративних послуг 

Придбання меблів, офісної техніки, сейфів 

та кондиціонерів для Центра надання адміністративних 

послуг в Коломацькій селищній раді за адресою: 

вул. Корольова, 28, Коломацький район Харківська 

область 

Придбання музичної апаратури та обладнання 

для сільських клубів 

Ремонт покрівлі: Шелестівського ліцею, Різуненківського 

ліцею, Коломацького ліцею імені Героя Радянського 

Союзу І.Є. Єгорова  

Розвиток матеріальної бази закладів освіти 

Всього: 20 проектів 

 

Реалізація стратегічної цілі № 3 «Збереження та розвиток сільських 

територій» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе 

до наступних результатів:  

 Придбання грейдера для КП «Коломацьке ВУЖКГ». 

 Покращення санітарного стану території громади. 

 Покращення умов транспортного сполучення між населеними пунктами 

громади. 

 Переоснащення мереж зовнішнього освітлення із застосуванням 

енергозберігаючих заходів в населених пунктів громади. 

 Створення належних умов перебування та покращення естетичного 

вигляду будівлі Центра надання адміністративних послуг в Коломацькій 

селищній раді. 

 Підвищення рівня безпеки руху на автодорогах комунального значення. 

 Стале функціонування системи водопостачання в смт Коломак. 

 Покращення стану здоров’я учнів, вчителів, зменшення питомих витрат 

енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиті 

енерготеплоносії та покращення зовнішнього вигляду ліцею. 

 Розширення корисної території для шкільної, батьківської та місцевої 

громад. 

 Можливість проведення навчальних, позаурочних, масових та камерних 

заходів з учнями школи. 

 Будівництво каналізаційних мереж та модульних очисних споруд 

в смт  Коломак. 
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 Виготовлення генеральних планів населених пунктів громади. 

 Створення належних умов діяльності сільського клубу. 

 Надання якісних культурно-мистецьких послуг. 

 Забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді та інших. 

 Придбання спецтехніки та причіпного обладнання для комунальних 

потреб Коломацької селищної ради. 

 Підвищення якості надання освітніх послуг. 

 Модернізація освітніх закладів громади до сучасних потреб. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться 

до Стратегічної цілі №3: 

 Наявність грейдера для КП «Коломацьке ВУЖКГ». 

 Придбано автобус для транспортного сполучення між населеними 

пунктами громади. 

 Кількість переоснащених мереж зовнішнього освітлення 

із застосуванням енергозберігаючих заходів в населених пунктів 

громади. 

 Проведення капітального ремонту приміщення Центра надання 

адміністративних послуг в Коломацькій селищній раді. 

 Кількість відремонтованих доріг комунального значення. 

 Безперебійне забезпечення якісною питною водою якісним жителів 

смт Коломак. 

 Утеплені фасад, стелі та замінені вікна і двері ліцеїв у громаді. 

 Наявність каналізаційної мережі та модульних очисних споруд 

для очистки стічних вод Коломацького ліцею, двох 16 квартирних 

будинків та прилеглого житлового масиву. 

 Наявність генеральних планів населених пунктів громади. 

 Придбано музичну апаратуру та обладнання для сільських клубів. 

 Придбано трактор та причеп для комунальних потреб Коломацької 

селищної ради. 

 Наявність меблів для класних кімнат закладів освіти. 
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Таблиця 15 – Вартість реалізації проектів для досягнення цілей Стратегії розвитку Коломацької селищної ОТГ 

Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання Назва проекту 
Бюджет, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1. Економічний 

розвиток громади 

1.1. Створення умов 

для розвитку малого 

та середнього 

підприємництва у всіх 

сферах економіки 

1.1.1. Розвиток 

туристичних об’єктів та 

мереж 

Проведення культурно-мистецького 

фестивалю «Гетьманська слава» 
- - 3000 3000 

Стимулювання розвитку туризму в громаді 600 600 600 1800 

Коломацький ландшафтний парк 300 200 - 500 

1.1.2. Залучення сучасних 

інструментів підтримки 

бізнесу та сприяння 

зайнятості 

Створення сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу з вирощування 

зернових культур 

500 500 500 1500 

Створення координаційної ради за участі 

комунальних підприємств та бізнес структур 

громади 

- - - - 

1.2. Підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

громади 

1.2.1. Сприяння виходу 

місцевих виробників 

промислової та 

сільськогосподарської 

продукції на зовнішні 

перспективні ринки збуту 

Розробка і впровадження Громадського 

бюджету 
1500 1000 1000 3500 

Сприяння участі виробників продукції ОТГ 

у виставках, ярмарках в межах області та 

України  

5 20 20 45 

1.2.2. Покращення 

інвестиційного клімату 

в громаді 

Створення реєстру вільних земельних ділянок 

та об’єктів нерухомості, привабливих 

для інвесторів та підприємців 

- - - - 

Популяризація можливостей громади 

для залучення інвесторів 
100 100 100 300 

Розробка та виготовлення інвестиційного 

паспорту Коломацької громади 
20 20 20 60 

Розробка та затвердження бренду 

Коломацької ОТГ 
25 35 - 60 

2. Забезпечення 

сприятливого 

екологічного 

середовища 

для життя і здоров’я 

населення 

2.1. Створення умов 

для формування 

безпечного та 

екологічного 

середовища громади 

2.1.1. Системна утилізація 

та переробка відходів 

Придбання спеціалізованого автомобіля  

сміттєвоза для комунального підприємства 

«Коломацьке ВУЖКГ» 

2600 - - 2600 

Облаштування сортувальної станції твердих 

побутових відходів 
- 5000 5000 10000 

2.1.2. Підвищення 

екологічної свідомості 

населення громади 

Запровадження енергоменеджменту 

в бюджетних установах Коломацької 

селищної ради 

200 200 200 600 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання Назва проекту 
Бюджет, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

Модернізація окремих складових системи 

теплопостачання Коломацької селищної ради 

(ОТГ) на основі лінії виробництва паливних 

брикетів 

1000 - - 1000 

Переведення газових котелень 

на альтернативні види палива 
2900 600 600 4100 

2.2. Забезпечення 

здорового способу 

життя мешканців 

громади 

2.2.1. Будівництво ігрових 

та універсальних 

спортивних майданчиків з 

метою залучення всіх 

верств населення 

до здорового способу 

життя 

Вуличні тренажери для сільської молоді 400 400 200 1000 

Встановлення дитячих майданчиків 1800 1200 1200 4200 

Нове будівництво комплексного спортивного 

майданчика зі штучним покриттям 

в с. Різуненкове вул. Шкільна, Коломацького 

району, Харківської області; с. Шелестове 

вул. Лермонтова, Коломацького району, 

Харківської області 

3400 - - 3400 

Капітальний ремонт спортивно-оздоровчого 

комплексу з енергозберігаючими 

технологіями по вул. Єгорова 4а приміщення 

1 

200 2000 2000 4200 

2.2.2. Реконструкція та 

розбудова закладів 

охорони здоров’я 

Придбання обладнання для медичних 

закладів 
600 1000 1800 3400 

Будівництво амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини за адресою: вул. Пушкіна, 

17а. с. Шелестове, Коломацького району, 

Харківської області 

11000 - - 11000 

3. Збереження та 

розвиток сільських 

територій 

3.1. Комплексний 

розвиток територій та 

житлово-

комунального 

господарства громади 

3.1.1. Розвиток 

комунального 

господарства громади 

Придбання грейдера для комунального 

підприємства «Коломацьке ВУЖКГ» 
2700 - - 2700 

Придбання автобуса для перевезення 

мешканців громади 
1500 - - 1500 

Придбання спецтехніки (трактора) та 

причіпного обладнання (причеп тракторний) 

для комунальних потреб  Коломацької 

селищної ради (ОТГ) 

1200 - - 1200 

Капітальний ремонт приміщення Центра 

надання адміністративних послуг 

в Коломацькій селищній раді за адресою: 

1500 1500 - 3000 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання Назва проекту 
Бюджет, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

вул. Корольова,28, Коломацький район 

Харківська область 

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та 

утеплення фасаду Ново-Іванівського будинку 

культури, Різуненківського будинку 

культури; сходів центрального входу будинку 

культури та встановлення котла 

на альтернативному паливі за адресою: 

Харківська область, Коломацький район, смт. 

Коломак, вул. Гетьмана І. Мазепи, 10 

12950 11600 6300 30850 

Утеплення фасаду, стелі та заміна вікон і 

дверей Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Є. Єгорова; 

Шелестівського ліцею; Шелестівського ліцею 

(дошкільного навчального закладу); 

Різуненківського ліцею  

7460 5440 3500 16400 

Забезпечення молодих лікарів житлом 

за рахунок бюджетних коштів громади 
300 200 200 700 

3.1.2. Благоустрій громади 

та забезпечення безпеки 

життєдіяльності 

населення 

Встановлення мережі відео-спостереження 

в населених пунктах громади 
650 550 650 1850 

Придбання пожежно-рятувальну автомобіль 

для потреби Коломацької селищної ради 

(ОТГ) 

3800 - - 3800 

Переоснащення мереж зовнішнього 

освітлення із застосуванням 

енергозберігаючих заходів в населених 

пунктів громади 

500 500 500 1500 

Капітальний та поточний ремонт доріг 

комунального значення Коломацької 

селищної ради (ОТГ) 

10100 10300 5000 25400 

Капітальний ремонт асфальтного покриття 

двору у Коломацькому ліцею (дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів) імені Героя Радянського Союзу 

І.Є. Єгорова  

900 900 900 27000 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання Назва проекту 
Бюджет, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

Розроблення (оновлення) генеральних планів 

населених пунктів Коломацької громади 
1000 700 300 2000 

3.1.3. Ремонт та добудова 

об’єктів водопостачання 

та водовідведення 

Капітальний ремонт водопровідної мережі 

в смт Коломак, Коломацького району, 

Харківської області 

300 400 500 1200 

Будівництво каналізаційних мереж та 

модульних очисних споруд в смт Коломак 

Коломацького району, Харківської області 

500 2000 3000 5500 

3.2. Покращення 

якості надання 

соціально-культурних 

сервісів у громаді 

3.2.1. Розвиток системи 

надання соціальних та 

адміністративних послуг 

у громаді 

Створення центру надання адміністративних 

послуг 
2200 1000 - 3200 

Придбання меблів, офісної техніки, сейфів та 

кондиціонерів для Центра надання 

адміністративних послуг в Коломацькій 

селищній раді за адресою: вул. Корольова, 28, 

Коломацький район Харківська область 

1000 - - 1000 

3.2.2. Розбудова об’єктів 

системи освіти, підтримка 

сім’ї, дітей та молоді 

Придбання музичної апаратури та 

обладнання для сільських клубів 
200 500 500 1200 

Ремонт покрівлі: Шелестівського ліцею, 

Різуненківського ліцею, Коломацького ліцею 

імені Героя Радянського Союзу І.Є. Єгорова  

4300 4300 2900 11500 

Розвиток матеріальної бази закладів освіти 900 600 600 2100 

Всього: 81110 53365 41090 199865 
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ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

Стратегічна ціль 1 – Економічний розвиток громади 

 

Операційна ціль 1.1 – Створення умов для розвитку малого та середнього 

підприємництва у всіх сферах економіки 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.1.1. Розвиток туристичних об’єктів та мереж 

Назва проекту 
Проведення культурно-мистецького фестивалю «Гетьманська 

слава» 

Цілі проекту Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Коломацький район, Харківська та Полтавська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Мешканці ОТГ близько 7 тис. осіб та гості понад 10 тис. осіб 

Стислий опис 

проекту 

25 липня 1687 року в Коломаці відбулася козацька рада – відома 

історична подія. Саме тут, у Коломаці, Іван Мазепа отримав 

гетьманську булаву, тут же було прийнято договірні умови між 

царським урядом і козацькою старшиною, які дістали назву 

«Коломацькі статті». У 2017 році встановлено пам’ятник Івану 

Мазепі. 22 липня 2017 року вперше в Коломаці був проведений 

культурно-мистецький фестиваль «Гетьманська слава», на який 

завітали гості з різних куточків України.  Культурно-мистецький 

фестиваль «Гетьманська слава» сприятиме розвитку туризму, 

експозиційно-виставковій, культурно-освітній діяльності, розвитку 

інфраструктури та популяризації як Коломацького району так і 

Харківської області в цілому. Збереження матеріальної та духовної 

культури, забезпечення зайнятості населення. 

Очікувані результати 

 Створення інноваційного туристичного продукту «Гетьманська 

слава». 

 Популяризація туристичного потенціалу не тільки Коломацького 

району а й Харківської області. 

 Розвиток туристичної інфраструктури Коломацької об’єднаної 

територіальної громади та Харківської області 

Ключові заходи 

проекту 

 Підготовка та видання презентаційних, рекламно-інформаційних 

матеріалів, сувенірної продукції. 

 Проведення (один раз у п’ять років) культурно-мистецького 

фестивалю «Гетьманська слава». 

 Ознайомлення наших земляків та гостей з історичними подіями 

Коломаччини, об’єднати людей на засадах духовності, любові, 

доброти і творчості, виступити інформаційним носієм 

для створення програм відродження духовних цінностей 

Слобожанщини 

Період здійснення 2021 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

- - 3000 3000 
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Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, Харківська обласна державна 

адміністрація 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.1.1. Розвиток туристичних об’єктів та мереж 

Назва проекту Стимулювання розвитку туризму в громаді 

Цілі проекту 
Створення умов для туристичної привабливості громади та 

створення сприятливих умов для ведення туристичного бізнесу 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Населені пункти Коломацької об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Понад 6 тисяч осіб 

Стислий опис 

проекту 

Коломацька об’єднана територіальна громада має багату історію. 

За археологічними даними поселення в Коломаці виникли ще 

в кам’яному віці. А селище Коломак – одне з найстаріших поселень 

Слобідської України. 25 липня 1687 року тут відбулася козацька 

рада – відома історична подія. Саме тут, у Коломаці, Іван Мазепа 

отримав гетьманську булаву, тут же було прийнято договірні умови 

між царським урядом і козацькою старшиною, які дістали назву 

«Коломацькі статті». У 2017 році встановлено пам’ятник Івану 

Мазепі. На території громади знаходяться 3 скіфських городища, 

16 курганів, 5 ботанічних заказників, 2 ландшафтних заказника та 

один лісовий заказник. Разом з цим більшість цих подій та об’єктів 

є маловідомими для широкого загалу туристів. Популяризація 

туристичних можливостей громади може стати першим кроком 

до активного залучення туристів. 

Очікувані результати 

 Запуск програми промоції та інформативності ОТГ. 

 Покращення інфраструктури громади. 

 Розвиток зеленого туризму. 

Ключові заходи 

проекту 

 Визначення туристичних об’єктів, які мають найвищий 

потенціал з точки зору подальшого впливу на зростання 

туристичних потоків та створення можливостей для збільшення 

доходів мешканців громади від надання туристичних послуг. 

 Ідентифікація фізичних осіб, підприємств, організацій, 

які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від 

надання туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших 

заходів у рамках проекту. 

 Створення туристичного центру. 

 Збір інформаційних (текстових, графічних, аудіо, відео) 

матеріалів та створення на їх основі веб-сторінок для промоції 

туристичних маршрутів, у т.ч. у соціальних мережах. 

 Виготовлення інформаційних табличок, стендів та вказівок 

до найважливіших туристичних об’єктів. 

 Розробка та реалізація програми розвитку туризму. 

Період здійснення 2019-2021 роки 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

600 600 600 1800 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька об’єднана територіальна громада, малий та середній 

бізнес, мешканці громади 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.1.1. Розвиток туристичних об’єктів та мереж 

Назва проекту Коломацький ландшафтний парк  

Цілі проекту 

Розвиток сільських територій, збереження культурної спадщини 

села, розвиток озеленених територій відпочинку, пошук додаткових 

джерел доходу, створення нових робочих місць. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 3 тис. осіб 

Стислий опис 

проекту 

Створення на території громади рекреаційної паркової зони 

з можливістю поєднання в повноцінному відпочинку пізнання 

природничого, історико-етнографічного та культурного потенціалу 

регіону. 

Очікувані результати 

Можливість отримувати реальні доходи у сфері зеленого сільського 

туризму від таких видів діяльності, як:  

 облаштування туристичних маршрутів;  

 облаштування й експлуатація стоянок для туристів;  

 робота гідом чи екскурсоводом;  

 транспортне обслуговування туристів;  

 єгерська діяльність (аматорське та спортивне рибальство); 

 прокат туристичного спорядження;  

 послуги приймання туристів;  

 кулінарні послуги;  

 підготовка культурних програм; 

 народні промисли. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розробити проект рекреаційної паркової зони «Коломацький 

ландшафтний парк», виокремити і описати її складові 

(ландшафтна зона, спортивні зони парку, зона відпочинку 

матерів з дітьми, берегова зона відпочинку, водяні розваги, 

берегова зона проживання). 

 Залучити до створення рекреаційної паркової зони відповідні 

організаційні структури (будівельні організації, управління 

екології, екскурсоводів, спортивні організації, ЗМІ, волонтерів – 

учнівську та студентську молодь). 
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 Популяризувати через ЗМІ даний проект та шляхи залучення до 

нього інвесторів та населення регіону з метою розвитку активної 

дозвільної діяльність та культуру поведінки громади. 

Період здійснення 2019-2020 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

300 200 - 500 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 
Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.1.2. Залучення сучасних інструментів підтримки бізнесу та 

сприяння зайнятості 

Назва проекту 
Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

з вирощування зернових культур  

Цілі проекту 

Задоволення економічних, соціальних, побутових та інших потреб 

громади, на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, 

поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх 

самоорганізації, самоуправління та самоконтролю. 

Територія впливу 

проекту 

Коломацька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

3 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

Даний проект являє собою створення нового підприємства, шляхом 

реєстрації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, 

який надаватиме своїм членам послуги з вирощування, зберігання та 

збуту зернових культур як на спільному полі (земельні паї, 

для ведення індивідуального сільськогосподарського виробництва) 

так і на власних ділянках. 

Передбачається  участь в ньому орієнтовно 3 чоловік із залученням 

власних та грантових (можливо, спонсорських) коштів. 

У виробництві планується використовувати сільськогосподарську 

комунальну техніку тощо. 

Даний кооператив буде надавати також сільськогосподарські та 

комунальні послуги населенню громади  з обробітку присадибних 

ділянок (оранка, культивація), транспортні послуги.  

Очікувані результати 

Реалізація даного проекту дасть можливість протистояти 

конкуренції, задовольнить потреби споживачів щодо кількості та 

якості продукції, розширить доступ сільськогосподарських 

товаровиробників до агросервісних послуг, підвищить рівень життя 

сільськогосподарських товаровиробників, збільшить надходження до 

бюджету громади. 

Ключові заходи 

проекту 
 Реєстрація кооперативу. 
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 Укладення договору оренди приміщення для зберігання 

зернових. 

 Проведення ремонтних робіт приміщення. 

 Придбання техніки. 

 Заключення договорів по збуту продукції. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

500 500 500 1500 

Джерела 

фінансування 
Кошти членів кооперативу, кошти МТД, спонсорські кошти  

Ключові потенційні 

учасники проекту 
Члени кооперативу 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.1.2. Залучення сучасних інструментів підтримки бізнесу та 

сприяння зайнятості 

Назва проекту 
Створення координаційної ради за участі комунальних 

підприємств та бізнес структур громади 

Цілі проекту 
Організувати дієву співпрацю з підприємцями задля подальшого 

економічного зростання громади 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Коломацька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

4 тис. осіб 

Стислий опис 

проекту 

Інфраструктура підтримки підприємництва – це сукупність 

державних, приватних та громадських інститутів (організацій, 

установ і об’єднань), які обслуговують інтереси суб’єктів 

підприємницької діяльності й забезпечують їх господарську 

діяльність та сприяють підвищенню її ефективності. Складність 

інфраструктури, як системи, зумовлена різноманітністю функцій, 

які виконують її складові елементи. Даний проект необхідний перш 

за все для налагодження співробітництва з підприємцями 

з далекоглядністю у забезпеченні економічного зростання 

Коломацької ОТГ. 

Очікувані результати 

Налагоджено співробітництво з бізнес структурами громади; 

підвищені надходжень до бюджету громади та економічні 

показники. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розроблення плану співпраці з бізнес структурами громади. 

 Проведення особистих зустрічей з підприємцями громади. 

 Створення координаційної ради за участі комунальних 

підприємств та бізнес структур громади. 

 Надання підтримки за необхідністю. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 
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Джерела 

фінансування 
Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Виконавчий комітет селищної ради, суб'єкти підприємницької 

діяльності 

 

Операційна ціль 1.2 – Підвищення інвестиційної привабливості громади 

 
Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.2.1. Сприяння виходу місцевих виробників промислової та 

сільськогосподарської продукції на зовнішні перспективні ринки 

збуту 

Назва проекту Розробка і впровадження Громадського бюджету 

Цілі проекту 

Залучити до співпраці жителів громади та громадські організації. 

Реалізація невеликих, але значущих для громади проектів за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 7 тис. осіб 

Стислий опис 

проекту 

Громадський бюджет, бюджет участі – це унікальна можливість 

для мешканців громади самостійного визначити, на що саме варто 

спрямувати бюджетні кошти. Адже у цьому випадку рішення 

приймає кожен бажаючий (не залежно від віку, статі, 

професії)мешканець громади. Кожен може реалізувати те, 

що на його думку, необхідно громаді. Головне, щоб вашу ідею 

підтримала громада. 

Очікувані результати 

 Збільшення кількості активних громадських організацій та 

активних представників громади. 

 Підвищення якості проектів поданих до Стратегії. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розробка та затвердження Положення про Громадський бюджет. 

 Розміщення на сайті громади розділу «Громадський бюджет». 

 Виділення коштів на фінансування Громадського бюджету. 

 Організація навчання з написання проектів Громадського 

бюджету для жителів громади. 

 Популяризація Громадського бюджету серед населення: 

інформація на сайті селищної ради, соціальній мережі. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1500 1000 1000 3500 

Джерела 

фінансування 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька об’єднана територіальна громада, виконавчий комітет, 

мешканці громади 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.2.1. Сприяння виходу місцевих виробників промислової та 

сільськогосподарської продукції на зовнішні перспективні ринки 

збуту 
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Назва проекту 
Сприяння участі виробників продукції ОТГ у виставках, 

ярмарках в межах області та України 

Цілі проекту 

 Надання доступу представникам бізнесу громади 

до зовнішніх ринків збуту продукції. 

 Залучення до бізнесу Коломацької громади нових партнерів 

та інвесторів. 

 Підвищення конкурентоспроможності бізнесу громади через 

вивчення досвіду зовнішніх конкурентів. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигід 
5 тис осіб  

Стислий опис 

проекту 

Коломацька ОТГ активно розвиває підприємництво серед 

населення громади, проте активізація та розширення бізнесу 

потребує залучення нових споживачів і пошуку нових ринків 

збуту. Відсутність інформації про підприємства громади серед 

споживачів зовнішніх ринків (інші регіони, Україна або навіть 

інші країни) значно знижує конкурентні позиції бізнесу. 

Можливість презентації своєї продукції або послуг 

для представників нових ринків збуту значно підвищить 

конкурентні позиції підприємців громади та надасть перевагу 

щодо вивчення досвіду конкурентів. 

Очікувані результати 

 Підтримка участі 2-3 підприємців ОТГ у профільних 

виставках, ярмарках тощо. 

 Підвищення інформованості споживачів України про 

продукцію та послуги, які надають СПД Коломацької ОТГ. 

 Формування іміджу активної підприємницької громади. 

 Просування власних виробників на зовнішні ринки. 

Ключові заходи 

проекту 

 Визначення відповідальної особи для роботи 

з представниками бізнесу. 

 Моніторинг часу та місць проведення виставок-ярмарків, 

асортименту продукції, що пропонується для участі в них. 

 Сприяння організації участі представників ОТГ та/або їхньої 

продукції у виставках-ярмарках, які цікаві місцевим 

виробникам продукції. 

 Проведення зустрічей, круглих столів місцевої влади та 

бізнесу. 

 Встановлення зворотного зв’язку і коригування планів участі. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

5 20 20 45 

Джерела 

фінансування 

Коломацька селищна рада та інші джерела фінансування, що 

не заборонені чинним законодавством України 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада  

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.2.2. Покращення інвестиційного клімату в громаді 

Назва проекту 
Популяризація можливостей громади для залучення 

інвесторів 

Цілі проекту 

Залучення інвесторів до Коломацької ОТГ; ефективне 

використання об’єктів та ресурсів громади; підвищення 

економічного розвитку громади; створення нових підприємств та 

збільшення надходжень до бюджету 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Коломацької ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5 тис осіб 

Стислий опис проекту 

На даний час в країні спостерігається скорочення діяльності 

малого підприємництва. Однією з причин скорочення суб’єктів 

підприємницької діяльності є міграція налесення громади за її 

межі, особливо це стосується молоді. До того ж, відсутність 

робочих місць в громаді змушує громадян шукати роботу за її 

межами. Вирішенням даного питання буде створення нових 

підприємств за допомогою залучення інвестицій. Для цього 

необхідно розробити привабливий інвестиційний паспорт громади, 

поширити його в інвестиційних базах даних, проводити рекламу 

місцевих виробників. Важливим кроком у формуванні позитивного 

інвестиційного іміджу громади на даному етапі є приєднання 

до європейської ініціативи «Угода мерів», метою якої є скоротити 

викиди СО2 щонайменше на 40% до 2030 року шляхом підвищення 

енергоефективності та використання поновлюваних джерел 

енергії, підвищити стійкість міст шляхом адаптації до зміни 

клімату, розширити співпрацю між місцевим та регіональними 

органами влади для забезпечення громадян безпечними, стійкими 

та фінансово доступними джерелами енергії. 

Очікувані результати 

Виготовлено інвестиційний паспорт громади; створено розділ 

«Для інвестора» на офіційному сайті громади у двомовному 

форматі (українська, англійська); залучено інвесторів в громаду. 

Ключові заходи 

проекту 

 Виготовлення привабливого інвестиційного паспорту громади. 

 Удосконалення веб-сторінок громади зі створенням розділу 

«Для інвестора» та в двомовному форматі (українська, 

англійська). 

 Визначення інвестиційних баз даних та поширення через них 

інвестиційних об’єктів громади. 

 Розповсюдження інвестиційного паспорту та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти громади. 

 Підготовка маркетингових матеріалів (українською та 

англійською мовою). 

 Сприяти в проведенні реклами місцевих виробників. 
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Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

100 100 100 300 

Джерела фінансування 
Кошти місцевого бюджету, та інші джерела фінансування, що 

не заборонені чинним законодавством України. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Виконавчий комітет селищної ради, суб'єкти підприємницької 

діяльності 

 

 
Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.2.2. Покращення інвестиційного клімату в громаді 

Назва проекту 
Створення реєстру вільних земельних ділянок та об’єктів 

нерухомості, привабливих для інвесторів та підприємців 

Цілі проекту 

Виявлення земельних ділянок та будівель, які 

не використовуються або використовуються неефективно з метою 

залучення інвесторів та підприємців. Отримання додаткових 

надходжень до бюджету громаду 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

 ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

4 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

З метою подальшого економічного зростання громади необхідно 

ефективно використовувати наявні ресурси громади та залучати 

інвестиції. Тому необхідно провести повну інвентаризацію усіх 

об’єктів, що належать до комунальної власності громади, провести 

їх обстеження та скласти описи у якому стані вони перебувають. 

Очікувані результати 

 Використання незадіяних земель та об’єктів нерухомості і 

комунальної власності. 

 Розвиток економіки громади з подальшим залученням 

інвесторів. 

Ключові заходи 

проекту 

 Створення робочої групи із землевпорядників для проведення 

інвентаризації земельних ділянок та приміщень ОТГ. 

 Провести обстеження земель та об’єктів нерухомості і 

комунальної власності. 

 Виявлення об’єктів, які не використовуються або 

використовуються неефективно. 

 Визначення пропозицій щодо ефективного використання цих 

об’єктів. 

 Складання каталогу інвестиційних об’єктів. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

    

Джерела фінансування Місцевий бюджет, донорські кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Виконавчий комітет Коломацької ОТГ, підрядні організації 
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Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.2.2. Покращення інвестиційного клімату в громаді 

Назва проекту 
Розробка та виготовлення інвестиційного паспорту 

Коломацької громади 

Цілі проекту 

 Залучення до Коломацької ОТГ українських та іноземних 

інвесторів. 

 Ефективне використання вільних приміщень та земельних 

ділянок на території ОТГ. 

 Розвиток бізнесу. 

 Створення нових підприємств та інших суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

 Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок 

надходжень податків від розвитку промислових та 

сільськогосподарських об'єктів виробництва. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигід 
5 тис. осіб 

Стислий опис 

проекту 

Для забезпечення сталого розвитку економіки ОТГ на території 

громади потрібно створювати нові робочі місця, розвивати МСБ 

та велике підприємництво, а це потребує значних 

капіталовкладень. Для популяризації інвестиційних 

можливостей громади необхідно створити інвестиційний 

паспорт громади, у якому буде представлена ключова 

інформація щодо інвестиційних перспектив громади та 

ключових напрямів інвестування. 

Очікувані результати 

 Виготовлення 100 примірників інвестиційних паспортів 

громади. 

 Залучення нових інвесторів в громаду. 

 Розміщення електронної версії інвестиційного паспорта 

на сайті громади. 

Ключові заходи 

проекту 

 Збір, аналіз та узагальнення інвестиційної інформації 

про ОТГ. 

 Систематизація даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади. 

 Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, будівель тощо) Коломацької ОТГ з їх 

детальним описом в двомовному форматі (українська, 

англійська). 

 Залучення громадськості до розробки обговорення проекту 

інвестиційного паспорту. 

 Розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорту 

Коломацької ОТГ у паперовій та електронній формі. 

 Розповсюдження інвестиційного паспорту ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти. 
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 Розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті 

селищної ради. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

20 20 20 60 

Джерела 

фінансування 
Бюджет ОТГ 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

1.2.2. Покращення інвестиційного клімату в громаді 

Назва проекту Розробка та затвердження бренду Коломацької ОТГ 

Цілі проекту 

 Розробка концепції бренду як інструменту підвищення 

конкурентоздатності ОТГ. 

 Підготовка пакету стратегічних ініціатив і проектів, 

спрямованих на просунення даного бренду. 

 Створення сучасного, привабливого візуального символу 

громади. 

 Побудова програми просування і комунікацій бренду. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигід 
5 тис осіб  

Стислий опис 

проекту 

Проект передбачає створення інструменту – бренду ОТГ 

для популяризації та інформування потенційних споживачів її 

послуг доступними у сучасному світі засобами та 

інформаційними форматами. ОТГ має доволі цікаву історію 

з глибокими етнічними та культурними традиціями 

Слобідського краю, а також є екологічно чистою громадою з 

перспективами зеленого туризму. Передбачено використати 

комплексний підхід до створення бренду громади. 

Популяризація традицій та ремесел етнокультури стане тим 

чиником, що дозволить продуктивно розвивати інші дотичні та 

суміжні сфери. Також планується підтримка аграрних традицій 

(фестивалі врожаю, збір меду, тощо). Передбачено виготовлення 

сувенірів з емблемою бренду. 

Очікувані результати 

Розроблено бренд, що включає: 

 опис концепції бренду ОТГ; 

 презентацію бренду громади; 
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 презентації етнокультурних традицій, адресованих ключовим 

цільовим групам; 

 інструкцію/керівництво з візуальних комутацій бренду; 

 план першочергових дій з розвитку бренду громади; 

 пакет стратегічних ініціатив та проектів, спрямованих 

на просування бренду громади 

Ключові заходи 

проекту 

 Брендо-орієнтований аналіз громади. 

 Розробка платформи бренду громади. 

 Розробка компонентів системи комунікацій бренду громад. 

 Розробка програми дій орієнтованої на втілення концепції 

бренду громади. 

Період здійснення 2019-2020 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

25 35 0 60 

Джерела 

фінансування 

Бюджет ОТГ та інші джерела фінансування, що не заборонені 

чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, населення громади, інвестори, 

громадські організації 
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Стратегічна ціль 2 – Забезпечення сприятливого екологічного середовища 

для життя і здоров’я населення 

 

Операційна ціль 2.1 – Створення умов для формування безпечного та 

екологічного середовища громади 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.1.1. Системна утилізації та переробка відходів 

Назва проекту 
Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза 

для комунального підприємства «Коломацьке ВУЖКГ» 

Цілі проекту 

Забезпечення комунального підприємства необхідним 

транспортом для якісного надання послуг жителям громади 

з вивезення ТВП 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
6906 жителів ОТГ 

Стислий опис проекту 

Одним із пріоритетних завдань Коломацької ОТГ є забезпечення 

гідних умов життя для населення, створення комфортного 

середовища для  проживання на території населених пунктів та 

сталого розвитку ОТГ. Для  цього необхідно організувати надання 

населенню та іншим групам споживачів належної якості житлово-

комунальних послуг в частині збору, складування та вивезення 

твердих побутових відходів, що сприятиме належному 

санітарному стану в населених пунктах громади. Для вивезення 

ТВП на території  Коломацької селищної ради працює 

КП «Коломацьке ВУЖКГ». Підприємство через складні фінансові 

умови не має можливості  оновити технічний парк, а сміттєвозна 

машини необхідна для збору твердих побутових відходів , 

враховуючи те що, площа Коломацької селищної ради (ОТГ) 

складає 329,5кв. кілометрів, де проживає 6906 жителів. 

Очікувані результати 

 Придбано сміттєвоз для КП «Коломацьке ВУЖКГ». 

 Покращено санітарно-епідемічний стан в населених пунктах. 

 Зменшено кількість твердих побутових відходів, 

що вивозяться на полігон для утилізації. 

Ключові заходи 

проекту 

 Оголошено тендер на закупівлю сміттєвозної машини. 

 Придбано сміттєвоз. 

 Організовано роботи для змішаного збору твердих побутових 

відходів спеціалізованим автомобілем. 

Період здійснення 2019 рік 

2019 2020 2021 Разом 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 
2600 - - 2600 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.1.1. Системна утилізації та переробка відходів 

Назва проекту 
Облаштування сортувальної станції твердих побутових 

відходів 

Цілі проекту 

 Вирішення питання з утилізацією сміття. 

 Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану громади. 

 Отримання прибутку за рахунок громади  за рахунок реалізації 

вторинної сировини. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 6800 осіб 

Стислий опис проекту 

У громаді, як і в цілому регіоні  стає актуальним питання  утилізації  

побутових відходів.  Проектом передбачено будівництво  ангару  та 

монтаж сортувальної лінії ТПВ; облаштування електропостачання, 

водопостачання, каналізації, пожежного водопроводу, виконання  

благоустрою території, влаштування під’їзних шляхів і розворотів.  

Очікувані результати 

 Забезпечено утилізацію побутових відходів на території 

Коломацької ОТГ. 

 Забезпечено захист від забруднення атмосфери, ґрунтів і 

поверхневих вод. 

 Збережено площі сільськогосподарських угідь та лісу знижено 

рівень затрат  по ліквідації  стихійних сміттєзвалищ. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розробка містобудівної документації. 

 Оформлення земельної ділянки. 

 Розробка проектно-кошторисної документації. 

 Організація експертизи проектно-кошторисної документації. 

 Проведення процедури закупівлі будівельних робіт та послуг 

з технічний нагляд. 

Період здійснення 2020-2021 роки 

2019 2020 2021 Разом 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 
- 5000 5000 10000 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.1.2. Підвищення екологічної свідомості населення громади 

Назва проекту 
Запровадження енергоменеджменту в бюджетних установах 

Коломацької селищної ради  

Цілі проекту 

Впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній 

сфері. Підтримання витрат на енергоносії в бюджетні сфері 

на мінімально можливому рівні з одночасним підтриманням умов 

перебування відвідувачів та персоналу на рівні, з одночасним 

підтриманням умов перебування  відповідачів та персоналу 

на рівні, що відповідає діючим нормативним документам. 

Підготовка та впровадження технічних та організаційних заходів 

щодо  зниження витрат бюджетних коштів на енергоносії та 

покращення умов перебування відвідувачів та персоналу 

в будівлях бюджетних установ Коломацької селищної ради. 

Впровадження системи стимулювання ощадного використання 

паливно-енергетичних ресурсів на всіх рівнях району. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Працівники та відвідувачі бюджетних установ та організацій 

району 

Стислий опис проекту 

Проект передбачає створення в Коломацькій селищній раді (ОТГ) 

системи енергетичного менеджменту. Яка дасть скоротити 

споживання енергоресурсів та відповідно скоротити бюджетні 

видатки на енергоресурси. 

Очікувані результати 

Створення в районі структури підрозділів енергетичного 

менеджменту. Підвищення  ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів. Скорочення бюджетних видатків 

на паливно-енергетичні ресурси. Розроблення системи 

стимулювання ощадного використання паливно-енергетичних 

ресурсів на всіх рівнях управління громади. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розроблення в районі положення про енергоменеджмент. 

 Визначення масиву інформації та об’єктів моніторингу.  
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 Проведення розрахунків необхідних показників для 

тестування стану енергетичних систем та об’єктів. 

Розроблення інформаційної системи.  

 Проведення експрес-енергоаудитів об’єктів, що охоплюються 

системою моніторингу.  

 Розроблення основних критерії та показників оцінювання 

функціонування систем тепло забезпечення будівель.  

 Розроблення алгоритму системи, тестове впровадження  

системи. 

 Розроблення підходів до визначення ефективності споживання 

енергоресурсів бюджетними установами.  

 Обґрунтування системи фінансового забезпечення мотивації 

організацій бюджетної сфери та їх працівників 

до енергозберігаючих і енергоефективних заходів. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

200 200 200 600 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.1.2. Підвищення екологічної свідомості населення громади 

Назва проекту 

Модернізація окремих складових системи теплопостачання 

Коломацької селищної ради (ОТГ) на основі лінії виробництва 

паливних брикетів 

Цілі проекту 

Забезпечення населення громади та бюджетних підприємств 

якісним високоенергетичним паливними брикетами 

за обґрунтованою ціною. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
6906 жителів ОТГ 

Стислий опис проекту 

До складу Коломацької селищної ради (ОТГ) увійшли 4 округи: 

Покровський старостинський округ (4 села), Різуненківський 

старостинський округ (10 сіл), Шляхівський старостинський округ 

(10 сіл), Шелестівський старостинський округ (8 сіл). У громаді 

проживає 6906 мешканців. 
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За рахунок громади утримуються ряд об’єктів нерухомості 

зокрема 3 навчально-виховних закладів, 4 дошкільних навчальних 

закладів, 9 клубних закладів, 5 фельдшерський пунктів та 

4 амбулаторії, 10 приміщень для розміщення  державних органів і 

установ. Усі вони, як і присадибні садиби мешканців громади, 

потребують опалення, що з моменту  різкого зростання вартості 

газу стало чи не найбільшою статтею витрат адміністрації і членів 

громади. 

На сьогодні, внаслідок високої вартості енергоносіїв, зокрема, 

основного ресурсу для опалення – природного газу- необхідні 

альтернативні джерела, які б його замінювали. Виробництво 

брикетів вдало замінює природній газ, являючись  

відновлювальним  джерелом енергії. 

Очікувані результати 

 Створення виробничих потужностей по виготовленню 

паливних брикетів. 

 Формування організаційних, методологічних та фінансових 

основ для сталого функціонування лінії по виробництву 

паливних брикетів. 

 Створення додаткових робочих місць. 

 Розширення сфери використання альтернативних видів 

палива. 

 Отримання додаткових надходжень до бюджету. 

 Покращення санітарного та екологічного стану місцевості.  

Ключові заходи 

проекту 

 Організаційні та контрольні заходи. 

 Придбання обладнання та монтажні роботи. 

 Інформування населення про реалізацію проекту шляхом 

висвітлення інформації на сайті Коломацької селищної ради. 

Період здійснення 2019 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1000 - - 1000 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.1.2. Підвищення екологічної свідомості населення громади 

Назва проекту Переведення газових котелень на альтернативні види палива. 

Цілі проекту 
Зменшення споживання енергетичних ресурсів – теплової енергії 

та природного газу. Зменшення витрат коштів на оплату 
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за енергоносії. Енергетична незалежність від постачання 

природного газу. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
6906 жителів ОТГ 

Стислий опис проекту 

Високі витрати на виробництво тепла спричинені низькою 

ефективністю застарілого обладнання. Проектом передбачається 

модернізація  системи теплопостачання в приміщеннях 

комунальної власності громади шляхом встановлення 

твердопаливних котлів. 

Очікувані результати 
 Заміщення природного газу  місцевим твердим паливом. 

 Забезпечення якісним безперебійним теплопостачанням. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розробка проектної документації. 

 Встановлення твердопаливних котлів. 

 Реконструкція існуючих газових котелень твердопаливними 

котлами (встановлення в приміщеннях існуючих котелень 

резервних енергозберігаючих твердопаливних котлів) 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

2900 600 600 4100 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

Операційна ціль 2.2 – Забезпечення здорового способу життя 

мешканців громади 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.2.1. Будівництво ігрових та універсальних спортивних 

майданчиків з метою залучення всіх верств населення 

до здорового способу життя 

Назва проекту Вуличні тренажери для сільської молоді 

Цілі проекту 

 Створення комфортних та корисних умов для активного 

відпочинку населення. 

 Розвиток матеріально-технічної бази закладів фізичної 

культури та спорту. 

 Забезпечення сприятливих умов для занять фізичною 

культурою та спортом 
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Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Шелестівський та Різуненківський старостинські округи 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 3 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

Однією з головних соціальнозначущих завдань на сьогоднішній 

день є створення соціальних та інфраструктурних умов 

для поліпшення якості життя сімей, підвищення рівня 

народжуваності; формування почуття захищеності, впевненості і 

стабільності в українському суспільстві. Встановлення сучасного 

спортмайданчика спонукатиме насамперед дітей та молодь більш 

активно займатись спортом, набувати навичок у процесі фізичної 

підготовки, сприятиме зміцненню фізичного здоров'я мешканців 

села. 

Очікувані результати 

 Створення комфортних та корисних умов для активного 

відпочинку населення  

 Забезпечення повноцінного здорового фізичного розвитку 

дітей, молоді та дорослих.  

 Покращення розвитку спортивної інфраструктури. 

Ключові заходи 

проекту 

 Облаштування території для встановлення тренажерів. 

 Придбання 2 гімнастичних та 2 тренажерних майданчиків. 

 Встановлення гімнастичних та тренажерних майданчиків. 

 Взяття на баланс матеріальних цінностей. 

 Поточне утримання майданчиків. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

400 400 200 1000 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає проект 

2.2.1. Будівництво ігрових та універсальних спортивних 

майданчиків з метою залучення всіх верств населення 

до здорового способу життя 

Назва проекту Встановлення дитячих майданчиків 

Цілі проекту 

Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дітей різного 

віку, з метою забезпечення здорового, комфортного та активного 

дозвілля всіх категорій громадян. 
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Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 4 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

Встановлення дитячого майданчика відповідно до санітарних 

вимог дозволить створити комфортні умови здорового та 

активного дозвілля для дітей різного віку (забезпечення дітям 

здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх 

організму, правильного фізичного розвитку, а також для 

розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків) 

Очікувані результати 

 Встановлення безпечного та призначеного для всесезонного 

використання обладнання; 

 Забезпечення належних та безпечних умов для проведення 

часу дітей та їх батьків; 

 Створення умов для розвитку соціальної поведінки дітей.  

Ключові заходи 

проекту 

 Здійснення підготовчих робіт (облаштування території) для 

встановлення дитячого майданчику; 

 Придбання дитячих майданчиків; 

 Доставка та монтажні роботи з установки дитячого 

майданчику; 

 Взяття на баланс матеріальних цінностей. 

 Поточне утримання майданчиків. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1800 1200 1200 4200 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації, мешканці громади 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.2.1. Будівництво ігрових та універсальних спортивних 

майданчиків з метою залучення всіх верств населення 

до здорового способу життя 

Назва проекту 

Нове будівництво комплексного спортивного майданчика 

зі штучним покриттям в с. Різуненкове вул. Шкільна, 

Коломацького району, Харківської області, с. Шелестове 

вул. Лермонтова, Коломацького району, Харківської області 

Цілі проекту 
Формування здорового способу життя та активної життєвої 

позиції мешканців громади. 
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Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 2 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

При не великій кількості населення, зокрема дитячого, місцевій 

команді успішно вдавалось на рівних змагатися з командами 

інших районів, в яких значно більші ресурсі, матеріальні та 

фінансові можливості. Велика кількість зацікавлених осіб прямо 

і опосередковано зацікавлені в реалізації будівництва 

спортивного майданчика, який дасть можливість займатися 

спортом усим віковим групам населення, а також має стати 

початком відродження спортивної інфраструктури, наддасть 

імпульс популяризації фізичної культури та спорту не тільки 

в селі Різуненкове, а і в цілому в громаді. 

Очікувані результати 

 Збільшення кількості дітей, молоді та дорослого населення 

громади, що будуть займатися улюбленими видами спорту. 

 Створення належних умов для організації занять спортом та 

фізичного виховання та загартування дітей та молоді. 

Ключові заходи 

проекту 
 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям. 

Період здійснення 2019 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

3400 - - 3400 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 
Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.2.1. Будівництво ігрових та універсальних спортивних 

майданчиків з метою залучення всіх верств населення до здорового 

способу життя 

Назва проекту 

Капітальний ремонт спортивно-оздоровчого комплексу 

з енергозберігаючими технологіями по вул. Єгорова 4а 

приміщення 1 

Цілі проекту 

 Збереження основних фондів об’єктів комунальної власності. 

 Популяризація та підтримка здорового способу життя. 

 Поліпшення якості надання фізкультурно-оздоровчих послуг.  

 Підвищення якості життя мешканців громади. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Коломацька об’єднана територіальна громада 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 7 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

Приміщення спортивно-оздоровчого комплексу єдине приміщення 

мешканці громади можуть провести свій вільний час займаючись 

спортом за інтересами, але дане приміщення не ремонтувалося і 

не утримувалося в належному стані дуже тривалий час. На даний 

час потрібно здійснити капітальний ремонт приміщення 

для забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді, збереження 

тривалості активного життя дорослого населення 

Очікувані результати 
Здійснення капітального ремонту з енергозберігаючими 

технологіями приміщення спортивно-оздоровчого комплексу 

Ключові заходи 

проекту 

Виготовлення ПКД. Проведення тендерних процедур. Укладання 

угоди з переможцем. Проведення капремонту. Відкриття 

додаткових секцій 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

200 2000 2000 4200 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.2.2. Реконструкція та розбудова закладів охорони здоров’я 

Назва проекту Придбання обладнання для медичних закладів 

Цілі проекту Покращення умов надання якісних медичних послуг 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіально громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 7 тис. осіб 

Стислий опис 

проекту 

Старе медичне обладнання, яке повністю вичерпало свій ресурс 

потрібно замінити новим та укомплектувати кабінети лікарів 

у відповідності до чинного законодавства  

Очікувані результати 

 Придбання медичного обладнання та укомплектування 

кабінетів лікарів. 

 Покращення надання медичних послуг. 
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Ключові заходи 

проекту 

 Створення умов для обстеження, лікування населення шляхом 

удосконалення матеріально-технічної бази, придбання 

сучасного медичного обладнання. 

 Створення умов для отримання якісних медичних послуг. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

600 1000 1800 3400 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації, медичні заклади 

громади 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

2.2.2. Реконструкція та розбудова закладів охорони здоров’я 

Назва проекту 

Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини за адресою: вул. Пушкіна, 17а. с. Шелестове, 

Коломацького району, Харківської області 

Цілі проекту 

 Підвищення якості та доступності надання медичних послуг 

в громаді. 

 Модернізація медичного закладу сімейної медицини відповідно 

до сучасних умов. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Шелестівський старостинський округ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 2 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

Однією із проблем с. Шелестове є відсутність задовільного надання 

медичних послуг  у зв’язку з тим, що діюче приміщення медичної 

амбулаторії є старим, пристосованим та, не тільки не відповідає 

сучасним вимогам, але у приміщенні відсутні умови 

для забезпечення надання комплексу медичних послуг, які повинна 

надавати амбулаторія загальної практики сімейної медицини. 

Будівництво нової, сучасної амбулаторії дасть можливість 
покращення якості надання медичних послуг в с. Шелестове 

шляхом відкриття амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини  в новозбудованому приміщенні,  матеріально-технічне 

оснащення якої дасть змогу забезпечити виконання вимог 

загальнодержавної Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. 
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Очікувані результати 

 Створення належних умов діяльності амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини. 

 Надання якісних медичних послуг. 

Ключові заходи 

проекту 

 Продовження проведення будівельно-монтажних робіт згідно 

проектно-кошторисної документації. 

 Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Взяття на баланс матеріальних цінностей. 

 Поточне утримання будівлі та матеріальних цінностей. 

Період здійснення 2019 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

11000 - - 11000 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 



94 
 

Стратегічна ціль 3 – Збереження та розвиток сільських територій 

 

Операційна ціль 3.1 – Комплексний розвиток територій та житлово-

комунального господарства громади 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.1. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту 
Придбання грейдера для комунального підприємства 

«Коломацьке ВУЖКГ» 

Цілі проекту 

Покращити надавати широкий спектр послуг (здійснення поточного 

ремонту, утримання та інженерного захисту доріг комунального 

значення, благоустрою придорожніх смуг, зимового очищення 

доріг від снігу) як на території громади так і за її  межами на платній 

основі, що дасть йому стати прибутковим та бюджетоутворюючим 

підприємством Коломацької ОТГ. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
6906 жителів ОТГ 

Стислий опис 

проекту 

Коломацька об’єднана територіальна громада розташована 

на території Коломацького району Харківської області, 

адміністративний центр громади – смт. Коломак. До складу громади 

увійшли 4 округи: Покровський старостинський округ (4 села), 

Різуненківський старостинський округ (10 сіл), Шляхівський 

старостинський округ (10 сіл), Шелестівський старостинський 

округ (8 сіл). В громаді проживає 6906 мешканців, що складає 100% 

населення Коломацького району Харківської області. Загальна 

територія громади складає 329,5 км2. Протяжність доріг 

комунальної власності становить 127 км. Житлово-комунальна 

сфера громади характеризується незадовільним станом 

інфраструктури, зношеністю автопарку та інженерних мереж, 

відсутністю спеціальної техніки. Придбання грейдера сприятиме 

підвищенню якості надання комунальних послуг мешканцям, 

покращенню санітарної, екологічної та фінансової ситуації 

громади. 

Очікувані результати 

 Придбано грейдера для КП «Коломацьке ВУЖКГ». 

 Покращено санітарного стану території громади. 

 Забезпечено постійним процесом  підтримки вуличних доріг 

у належному стані. 

Ключові заходи 

проекту 

 Оголошено тендер на закупівлю грейдера. 

 Придбано грейдер. 

 Взяття на баланс придбаного грейдера. 

 Інформування населення про реалізацію проекту шляхом 

висвітлення інформації на сайті Коломацької селищної ради. 
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Період здійснення 2019-2020рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

2700 - - 2700 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.1. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту Придбання автобуса для перевезення мешканців громади 

Цілі проекту 
Покращення умов транспортного сполучення між населеними 

пунктами громади 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіально громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 7 тис. осіб 

Стислий опис 

проекту 

З моменту об’єднання Коломацької ОТГ до її складу увійшли 

34 населених пункти, загальна території громади складає 329,5 км2. 

Найвіддаленіший населений пункт від центру громади 

розташований на відстані 21,2 км. Автобусним сполученням 

забезпечені лише найбільші населені пункти, а невеликі населені 

пункти не мають автобусного сполучення і дістатись до центру 

громади можуть лише на автомобілі. Тому для вирішення даної 

проблеми планується придбати в комунальну власність громади 

автобус за рахунок чого буде покращене транспортне сполучення 

з найвіддаленішими мало-чисельними сільськими населеними 

пунктами. 

Очікувані результати 

 Придбання автобуса для транспортного сполучення між 

населеними пунктами громади. 

 Покращення надання транспортних послуг. 

Ключові заходи 

проекту 

 Проведення тендерних процедур. 

 Вибір тендерних пропозицій. 

 Укладання угоди з переможцем. 

 Придбання автобусу. 

 Взяття на баланс, утримання та обслуговування матеріальних 

цінностей. 

Період здійснення 2019 рік 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1500 - - 1500 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.1. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту 

Придбання спецтехніки (трактора) та причіпного обладнання 

(причеп тракторний) для комунальних потреб  Коломацької 

селищної ради (ОТГ) 

Цілі проекту 

Підвищення якості надання комунальних послуг мешканцям 

громади за умови зменшення фінансових та трудових витрат. 

Вирішення  актуальних проблем для громади. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
6906 жителів ОТГ 

Стислий опис 

проекту 

Коломацька об’єднана територіальна громада розташована 

на території Коломацького району Харківської області, 

адміністративний центр громади – смт. Коломак. 

За адміністративно-територіальним поділом селищна рада включає 

34 села. Загальна територія громади складає 329,5 км2. Протяжність 

доріг комунальної власності становить 127 км. Одним 

із пріоритетних завдань Коломацької ОТГ є забезпечення гідних 

умов життя для населення, створення комфортного середовища 

для проживання на території населених пунктів та сталого розвитку 

ОТГ. Для цього необхідно організувати надання якісних і 

доступних послуг, дозволить здійснювати перевезення різних 

сипучих вантажів, відвозити сміття від господарських дворів 

до сміттєзвалищ. Придбання трактора та причіпного обладнання 

дасть можливість жителям громади отримувати якісні послуги, 

забезпечить благоустрій усіх шляхів, які розташовані на території 

громади. 

Очікувані результати 

 Придбано трактор та причеп. 

 Покращено санітарного стану території громади. 

 З’явиться додатково 2 робочих місця. 

 Будуть оперативно і якісно виконуватись роботи 

по благоустрою території громади. 
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Ключові заходи 

проекту 

 Оголошено тендер на закупівлю трактора та причепа до нього. 

 Придбано трактора та причеп. 

 Взяття на баланс придбаного трактора та причеп. 

 Інформування населення про реалізацію проекту шляхом 

висвітлення інформації на сайті Коломацької селищної ради  

Період здійснення 2019 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1200 - - 1200 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.1. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту 

Капітальний ремонт приміщення Центра надання 

адміністративних послуг в Коломацькій селищній раді 

за адресою: вул. Корольова, 28, Коломацький район Харківська 

область 

Цілі проекту 

Проведення капітального ремонту будівлі ЦНАП в Коломацькій 

селищній раді, та створення в ньому Центру надання 

адміністративних послуг, що дасть можливість збільшити кількість 

послуг,  які надаються через ЦНАП. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
6800 жителів ОТГ  

Стислий опис 

проекту 

Існуючий в районі центр надання адміністративних послуг 

характеризується в даний час багатьма недоліками і проблеми 

об’єктивного і суб’єктивного характеру, що створюють значні 

труднощі для одержувачів адміністративних послуг. 

Для розміщення Центру надання адміністративних послуг було 

обрано приміщення загальною площею 206,6 м². Будівля 

знаходиться за адресою: Харківська область, Коломацький район, 

вул. Корольова, 28. Основна проблема обумовлена  відсутністю 

приміщення  та необхідних умов для надання якісних послуг 

громадянам. 

Очікувані результати 

 Створення належних умов  перебування. 

 Покращення естетичного вигляду будівлі. 

 Створення комфортних умов для відвідувачів. 
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 Створення належного температурного режиму в будівлі. 

 Енергозбереження. 

Ключові заходи 

проекту 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 Проведено капітальний ремонт будівлі ЦНАПу. 

 Інформування населення про реалізацію проекту шляхом 

висвітлення інформації на сайті Коломацької селищної ради. 

Період здійснення 2019-2020 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1500 1500 - 3000 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.1. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту 

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та утеплення 

фасаду Ново-Іванівського будинку культури за адресою: 

Харківська область, Коломацький район, смт. Коломак, 

вул. Перемоги, 110 

Цілі проекту 

Підвищення рівня культурного життя мешканців, а також 

забезпечення зайнятості дітей молоді в позаурочний час, розвиток 

та розкриття їх талантів і здібностей, відкриття нових гуртків, 

зменшення бюджетних витрат на оплату за енергоносії. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 5 тис.осіб  

Стислий опис 

проекту 

Сучасний стан приміщень будинків культури не дозволяє 

організувати ефективну роботу закладу культури, впровадження 

нові форми роботи, організовувати надання платних послуг шляхом 

залучення  концертних груп та колективів. 

Очікувані результати 

 Здійснено ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду. 

 Створення належних умов  перебування. 

 Покращення естетичного вигляду будівлі. 

 Створення комфортних умов для відвідувачів. 

 Створення належного температурного режиму в будівлі. 

 Енергозбереження. 
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Ключові заходи 

проекту 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 Визначення будівельно-підрядної організації. 

 Укладання угоди  із організацією-підрядником та проведення 

підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт. 

 Проведення монтажу – демонтажу робіт по капітальному 

ремонту даху. 

 Введення об’єкту в експлуатацію. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

12950 11600 6300 30850 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.1. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту 

Утеплення фасаду, стелі та заміна вікон і дверей 

Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Є. 

Єгорова, Шелестівського ліцею, Шелестівського ліцею 

(дошкільного навчального закладу), Різуненківського ліцею 

Цілі проекту 

Покращення стану здоров’я учнів, вчителів, зменшення питомих 

витрат енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків 

за спожиті енерготеплоносії, та покращить зовнішній вигляд 

ліцею.  

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
1150 осіб  

Стислий опис проекту 

Сьогодні гостро постала потреба у вирішенні проблеми тепла- та 

енергозбереження. Будівля ліцею не здатна максимально зберігати 

тепло. Тепловтрати відбуваються через стіни, вікна дах. 

Не відповідність будівлі сучасним вимогам енергозбереження  

значно підвищує об’єм споживання енергоносіїв. Тому створення 

належних умов для навчально виховного процесу, збереження 

здоров’я учнів та колективу ліцею, проведення утеплення фасаду 

та заміна вікон та дверей є одним із пріоритетних завдань 

Коломацької селищної рада (ОТГ). 
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Очікувані результати 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 Визначення будівельно-підрядної організації. 

 Укладання угоди  із організацією-підрядником та проведення 

підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт. 

 Виконано будівельні роботи. 

 Висвітлення в засобах масової інформації, на сайті 

Коломацької селищної ради. 

Ключові заходи 

проекту 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 Визначення будівельно-підрядної організації. 

 Укладання угоди  із організацією-підрядником та проведення 

підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт. 

 Виконано будівельні роботи. 

 Висвітлення в засобах масової інформації, на сайті 

Коломацької селищної ради. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

7460 5440 3500 16400 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.1. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту 
Забезпечення молодих лікарів житлом за рахунок бюджетних 

коштів громади 

Цілі проекту 
Забезпечення житлом молодих лікарів Коломацької об’єднаної 

територіальної громади 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигід 
Близько 7 тис. осіб  

Стислий опис проекту 

Останні роки в медичних установах громади працюють переважно 

лікарі, які уже не один рік перебувають на пенсії, молоді лікарі 

не залишалися працювати із-за відсутності житла та невеликої 

заробітної плати. Для заохочення молодих спеціалістів необхідно 

надати їм певні соціальні гарантії. Надання придатного 

для проживання помешкання та здійснення фінансової підтримки 

(надбавка до посадового окладу) дасть змогу залучити до роботи 

в закладах охорони здоров’я молодих спеціалістів. Житло 
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надається для проживання лікарям які працюють в медичних 

закладах громади. 

Очікувані результати 

 Забезпечення молодих лікарів житлом, що працюють 

у медичних закладах громади. 

 Зменшення міграції молодих лікарів із громади. 

 Покращення медичного обслуговування на території громади. 

 Поповнення фонду службового житла селищної ради. 

Ключові заходи 

проекту 

 Придбання житла, що перебуватиме у власності Коломацької 

селищної ради. 

 Фінансова підтримка молодих спеціалістів, шляхом надання 

надбавки до посадового окладу. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

300 200 200 700 

Джерела фінансування Бюджет ОТГ  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, КНП «ЦПМСД Коломацької селищної 

ради» 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає проект 

3.1.2. Благоустрій громади та забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення 

Назва проекту 
Встановлення мережі відео-спостереження в населених 

пунктах громади 

Цілі проекту 

 Підвищення безпеки дорожнього руху на потенційно 

небезпечних ділянках дороги в межах населених пунктів. 

 Підвищення безпечності перебування людей у громадських 

місцях. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 6,9 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

На території смт. Коломак, с. Шелестове та с. Покровка 

встановлено 23 камер зовнішнього відео спостереження у місцях 

найбільшого скупчення людей та небезпечних ділянках доріг. 

Наявна кількість відеокамер є недостатньою і потребує 

розширення та встановлення у сільських населених пунктах 

громади. 

Очікувані результати 

 Встановлення камер зовнішнього відео спостереження. 

 Підвищення рівня безпеки в громаді, особливо в темну пору 

року та під час масових гулянь. 
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Ключові заходи 

проекту 

 Визначення місць потенційної небезпеки. 

 Підключення додаткових камер у мережу зовнішнього відео 

спостереження. 

 Виведення усіх камер відео спостереження на один пост 

спостереження. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

650 550 650 1850 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.2. Благоустрій громади та забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення 

Назва проекту 
Придбання пожежно-рятувальну автомобіль для потреби 

Коломацької селищної ради (ОТГ) 

Цілі проекту 

Забезпечення пожежної частини комунальної власності селищної 

ради матеріально-технічною базою шляхом придбання техніки 

спеціального призначення дає можливість вирішувати питання 

щодо оперативного втручання у таке небезпечне явище 

як пожежа,  своєчасно її локалізовувати та ліквідовувати. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
6906 жителів ОТГ 

Стислий опис проекту 

Коломацька селищна рада (ОТГ) утворена в липні 2017 року 

відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (від 05.02.2015 № 157-VIII) утворено 

Коломацьку селищну об’єднану територіальну громаду. 29 жовтня 

2017 року відбулися перші вибори голови та депутатів 

Коломацької об’єднаної територіальної громади. 

Коломацька об’єднана територіальна громада розташована 

на території Коломацького району Харківської області, 

адміністративний центр громади – смт. Коломак. До складу 

громади увійшли 4 округи: Покровський старостинський округ 

(4 села), Різуненківський старостинський округ (10 сіл), 

Шляхівський старостинський округ (10 сіл), Шелестівський 

старостинський округ (8 сіл). В громаді проживає 6906 мешканців 

Коломацького району Харківської області. Загальна територія 
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громади складає 329,5 км2. Протяжність доріг комунальної 

власності становить 127 км. 

Використання жителями громади потужних електроприладів, 

необережне поводження з вогнем призводять до виникнення 

пожеж. За минулий період по території Коломацької об'єднаної 

громади було здійснено 27 виїзд пожежно-рятувальним 

підрозділом на гасіння пожеж, проведення заходів із запобігання 

надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та 

ліквідації їх наслідків, проведення інших рятувальних заходів. 

Кліматичні умови, які сформувалися протягом останніх років, 

характеризуються жарким і посушливим літом. Такі погодні 

умови призводять до загоряння сухої трави, лісів, оскільки значна 

частина території громади вкрита лісами. 

У зв’язку з відсутністю у місцевої пожежної частини власного 

пожежного автомобіля, на засіданні виконавчого комітету 

селищної ради було прийняте рішення про придбання пожежного 

автомобіля 

Наявність власного пожежного автомобіля з необхідною 

комплектацією дозволить вчасно виїжджати до місць виникнення 

пожеж, проводити заходи із запобігання надзвичайним ситуаціям, 

оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, 

проведення інших рятувальних заходів на території громади.  

Очікувані результати 

 Придбано пожежний автомобіль  АЦ-40 на базі шасі МАЗ. 

 Створено власний підрозділ цивільного захисту населення при 

Коломацькій селищній раді. 

 Забезпечення пожежної безпеки 34 населених пунктів 

Коломацької селищної ради (ОТГ). 

 Покращення матеріально-технічного оснащення пожежних 

підрозділів. 

 Зменшення потенційних витрат мінімального часу на прибуття  

пожежних підрозділів до місця пожежі за рахунок придбаного 

автомобіля. 

Ключові заходи 

проекту 

 Проведення процедури закупівлі  в електронній системі через 

Прозоро. 

 Придбання пожежного-рятувального автомобіля для місцевого 

пожежно-рятувального  підрозділу. 

 Реєстрація автомобіля. 

 Взяття на баланс придбаного грейдера. 

 Інформування населення про реалізацію проекту шляхом 

висвітлення інформації на сайті Коломацької селищної ради. 

Період здійснення 2019-2020 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

3800 - - 3800 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.2. Благоустрій громади та забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення 

Назва проекту 

Переоснащення мереж зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих заходів в населених пунктів 

громади 

Цілі проекту 

Впровадженні устаткування з використанням технології 

енергозбереження та оснащенні сучасними приладами обліку 

споживання ресурсів; задоволенні потреб населення і 

господарського комплексу у якісних та сучасних послугах 

з освітлення; забезпеченні безпеки дорожнього руху та 

попередження правопорушень. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
1,5 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

На даний час функціонування мереж зовнішнього освітлення 

в абезпечується шляхом використання фізично зношених та 

технічно застарілих світильників, які споживають велику кількість 

електроенергії та потребують значних витрат на обслуговування, 

мають незначний термін експлуатації. Облік електроенергії, 

що витрачається на зовнішнє освітлення вулиць населених 

пунктів, забезпечується лічильниками застарілого типу, що не 

відповідає сучасним вимогам по похибці виміру. Оскільки 

найбільші витрати електроенергії припадають на темний період 

доби, коли її вартість мінімальна, існуюча система обліку 

призводить до необґрунтованих витрат на оплату електроенергії. 

Якісне освітлення з використанням новітніх енергозберігаючих 

технологій, задовольнить потреби населення і господарського 

комплексу, забезпечить безпеку дорожнього руху та 

попередження правопорушень,  

Очікувані результати 

 Забезпеченні безпеки дорожнього руху і попередження 

правопорушень. 

 Зменшення травматизму населення в умовах поганої видимості 

у зв’язку з погодними умовами, проведення пропагандистської 

діяльності серед споживачів енергоресурсів. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розробка проектно-кошторисної документації. 

 Проведення державної експертизи кошторисної частини 

проектної документації. 

 Затвердження проектно-кошторисної документації. 
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 Підписання договору підряду з виконавцем робіт та виконання 

будівельно-монтажних робіт. 

 Підписання договору з виконавцем робіт з технічного та 

авторського нагляду за виконанням робіт. 

 Виконання монтажних робіт 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

500 500 500 1500 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.2. Благоустрій громади та забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення 

Назва проекту 
Капітальний та поточний ремонт доріг комунального 

значення Коломацької селищної ради (ОТГ) 

Цілі проекту 
Приведення доріг комунального значення до належної якості та 

зручності у їх використанні 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 7 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

Для забезпечення безпечного руху автотранспорту на небезпечних 

ділянках доріг громади необхідно здійснити капітальний та 

поточний ремонт. Зокрема потребують капітального та поточного 

ремонту дороги в населених пунктах Коломацької селищної ради. 

Очікувані результати 
Підвищення рівня безпеки руху на автодорогах комунального 

значення. 

Ключові заходи 

проекту 

 Виготовлення проектно-кошторисну документацію. 

 Проведення тендерних процедур. 

 Здійснення капітального та поточного ремонту доріг 

по населених пунктах громади. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

10100 10300 5000 25400 
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Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.2. Благоустрій громади та забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення 

Назва проекту 

Капітальний ремонт асфальтного покриття двору 

у Коломацькому ліцею (дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) імені Героя Радянського 

Союзу І.Є. Єгорова Коломацької селищної ради Коломацького 

району, Харківської області за адресою: смт. Коломак, 

вул. Свободи, 8 

Цілі проекту 

Проблемою та актуальністю проекту є реконструкція 

асфальтованого покриття для створення безпечно-сприятливих 

умов пішохідного руху для учнів школи та дітей з обмеженими 

можливостями, для розвитку креативності та реалізації інтересів і 

творчих здібностей учнів, проведення навчальних, позаурочних, 

масових заходів. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
600 осіб 

Стислий опис проекту 

Школа введена в експлуатацію в 1980 році. Розташована в смт. 

Коломак. Проектна потужність 1200 учнівських місць. Навчальний 

заклад має три поверхи, де навчаються учні 1-11 класів.. Шкільне 

подвір’я – візитка навчального закладу, про який з першого погляду 

складається враження. За роки існування Коломацького ліцею 

асфальтоване покриття шкільного подвір’я зазнало значної 

руйнації, утворились тріщини та вибоїни. Відсутність 

асфальтованого покриття на подвір’ї школи не дає учням школи 

в повній мірі дбати про стан свого здоров’я, проводити дозвілля 

у позаурочний час. 

Очікувані результати 

 Благоустрій прилеглої території. 

 Організація безпечного простору у віддаленні від доріг 

для великої кількості дітей під час навчально-виховного 

процесу. 

 Розширення корисної території для шкільної, батьківської та 

місцевої громад. 

 Можливість проведення навчальних, позаурочних, масових та 

камерних заходів з учнями школи; проведення естетичного 

змістовного дозвілля мешканців села. 
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Ключові заходи 

проекту 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 Визначення будівельно-підрядної організації. 

 Укладання угоди із організацією-підрядником та проведення 

підготовчих заходів по виконанню заміну асфальтного 

покриття. 

 Заміна асфальтового покриття. 

 Інформування населення про реалізацію проекту шляхом 

висвітлення інформації на сайті Коломацької селищної ради. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

900 900 900 27000 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.2. Благоустрій громади та забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення 

Назва проекту 
Розроблення (оновлення) генеральних планів населених 

пунктів Коломацької селищної ради 

Цілі проекту 
Створення передумов для подальшого економічного та 

соціального розвитку населених пунктів 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 6900 осіб 

Стислий опис проекту 

До Коломацької селищної ради постійно звертаються громадяни, 

серед них і пільгові категорії – учасники антитерористичної 

операції, з проханням про виділення земельних ділянок 

для будівництва. У зв’язку з відсутністю  актуальної  містобудівної 

документації на даний час Коломацька селищна рада, як орган 

місцевого самоврядування, відмовляє заявникам, які звертаються 

з проханням відвести земельні ділянки для містобудівних потреб. 

Також не можуть планувати містобудівну діяльність 

підприємства, установи та організації. При розробці нових  

генеральних планів населених пунктів буде передбачено розвиток 

інженерно-транспортної, комунальної, туристичної та соціальної 

інфраструктури села. Планується відведення земельних ділянок 

для індивідуального житлового будівництва, для будівництва 

об’єктів господарської діяльності, об’єктів благоустрою, 
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облаштування парків та зон відпочинку. Реалізація цього проекту 

дозволить кардинально змінити відносини між органом місцевого 

самоврядування та суб'єктами діяльності, а саме, ефективно 

розпоряджатися земельними ресурсами та створити сприятливе 

життєве середовище для мешканців селища та сіл. 

Очікувані результати 

Виготовлення генеральних планів населених пунктів громади, що 

у перспективі дасть змогу:  

 забезпечити ефективне перспективне планування розвитку 

громади; 

 створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури, 

економічного та соціального зростання; 

 створити сприятливе життєве середовище для мешканців; 

 забезпечити ефективне використання земельних ресурсів; 

 впорядкувати систему землекористування 

 створити умови для забезпечення законних прав громадян, 

фізичних та юридичних осіб на їх зайняття містобудівною 

діяльністю; 

 збільшити кількість забудовників та, відповідно, укладених 

угод про пайову участь замовників у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури 

Ключові заходи 

проекту 

 Визначення в установленому законом порядку розробника 

генеральних  планів  населених пунктів. В підписання угоди та 

завдання на розроблення проекту генеральних планів. 

 Проведення топографічної зйомки території. 

 Повідомлення громадськості через засоби масової інформації 

про початок розроблення генеральних планів. 

 Розробка проекту генеральних планів (з розділом інженерно-

технічних заходів цивільного захисту) і плану зонування 

території. 

 Проведення громадських слухань щодо погодження проектів 

генеральних планів  і планів  зонування території. 

 Подання проекту генеральних  планів села на розгляд 

архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування та архітектури Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 Затвердження генерального плану населених пунктів 

на сесійному засіданні Коломацької селищної ради. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1000 700 300 2000 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 
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Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.3. Ремонт та добудова об’єктів водопостачання та 

водовідведення 

Назва проекту 
Капітальний ремонт водопровідної мережі в смт.Коломак, 

Коломацького району, Харківської області 

Цілі проекту Задоволення потреб населення у забезпеченні холодною водою. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 800 осіб 

Стислий опис проекту 

На сьогодні важливою проблемою для жителів селища є низька 

якість надання послуг з водопостачання. Система центрального 

водопроводу має декілька десятків років, термін її експлуатації 

давно закінчився. Це перешкоджає забезпечити повноцінну та 

безперебійну подачу води, часто відбуваються  поломки в різних 

частинах міста. На час проведення ремонтних робіт населення 

змушене обходитись без подачі води по декілька годин, або й днів. 

В умовах сьогодення це створює значну кількість незручностей, 

суттєво погіршує санітарно-побутові умови для жителів. Люди 

змушені робити запаси води, адже невідомо, де і коли станеться 

наступна поломка центральної системи. 

В ході реалізації проекту передбачається заміна зношеної частини 

магістрального водопроводу, на якому часто відбуваються  пориви 

води, що суттєво погіршує її якість. Передбачено заміну металевих 

труб на сучасні напірні поліетиленові труби встановлення 

оглядових колодязів з запірною арматурою в тій частини 

магістрального водогону, на якому відбуваються часті пориви 

води. Реалізація проекту забезпечить стале функціонування 

системи водопостачання в селі Лиман, безперебійне постачання 

якісної питної води для населення, що, в свою чергу, є запорукою 

успішного розвитку територіальної громади. 

Очікувані результати 

 Безперебійне забезпечення якісною питною водою якісним 

жителів смт Коломак. 

 Стале функціонування системи водопостачання в смт Коломак. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розробка проектно-кошторисної документації. 

 Організація експертизи проектно-кошторисної документації. 

 Виконання капітального ремонту водопровідної мережі. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

300 400 500 1200 

Джерела фінансування 
Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, що не заборонені 

чинним законодавством України 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.1.3. Ремонт та добудова об’єктів водопостачання та 

водовідведення 

Назва проекту 

Будівництво каналізаційних мереж  та модульних очисних 

споруд в смт Коломак Коломацького району, Харківської 

області 

Цілі проекту 

Забезпечити очистку стічних вод, зменшення негативного впливу 

на навколишнє середовище, створення для населення  комфортних 

умов та обслуговування Формування здорового способу життя та 

активної життєвої позиції мешканців громади. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 700 осіб 

Стислий опис проекту 

Очисні споруди та каналізаційні мережі на території смт Коломак 

відсутні. Неочищені стоки попадають в поверхневі водні об’єкти, 

тим самим забруднюють навколишнє середовище і створюють 

небезпеку для місцевої флори , фауни і населення. 

В процесі будівництва очисних споруд так каналізаційних мереж 

буде встановлено сучасне, економне, енергозберігаюче 

технологічне обладнання біологічної очистки стічних вод. 

Реалізація проекту буде здійснюватись двома чергами: 

будівництво каналізаційних мереж; будівництво модульних 

очисних споруд.  

Очікувані результати 

 Збудовано каналізаційну мережу та  модульні очисні споруди 

для очистки стічних вод Коломацького ліцею, двох 

16 квартирних будинків та прилеглого житлового масиву. 

 Забезпечена повна очистка стічних вод. 

Ключові заходи 

проекту 

 Розробка містобудівної документації. 

 Оформлення земельної ділянки. 

 Розробка проектно-кошторисної документації. 

 Організація експертизи проектно-кошторисної документації. 

  проведення процедури закупівлі будівельних робіт та послуг 

з технічний нагляд 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

500 2000 3000 3500 
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Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

Операційна ціль 3.2 – Покращення якості надання соціально-

культурних сервісів у громаді 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.2.1. Розвиток системи надання соціальних та адміністративних 

послуг у громаді 

Назва проекту Створення центру надання адміністративних послуг 

Цілі проекту 

 Капітальний ремонт приміщення комунальної власності 

за адресою: смт. Коломак, вул. Корольова, 28. 

 Надання адміністративних послуг територіальних органів 

міністерств та відомств через ЦНАП. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигід 
Понад 5 тис. осіб  

Стислий опис проекту 

На даний час мешканці громади користуються послугами центру 

надання адміністративних послуг при Коломацькій РДА. З метою 

забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 №523 «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» виконавчий комітет 

Коломацької селищної ради має на меті здійснювати відповідні 

організаційні заходи стосовно створення відповідної матеріально-

технічної бази для функціонування ЦНАП при Коломацькій 

селищній раді з метою надання адміністративних послуг через 

ЦНАП. 

Очікувані результати 

Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно 

забезпечити виконання основних вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги», постанови КМУ від 01.08.2013 №588 та 

розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523. 

Ключові заходи 

проекту 

 Проведення капітального ремонту приміщення. 

 Закупівля та встановлення меблів ЦНАП. 

 Закупівля та встановлення комп’ютерної техніки та обладнання 

ЦНАП. 

 Навчання працівників ЦНАП. 

Період здійснення 2019-2020 роки 

2019 2020 2021 Разом 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 
2200 1000 - 3200 

Джерела фінансування 
Бюджет ОТГ, кошти проектів та програм МТД та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, територіальні органи міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання 

адміністративних послуг), причетні установи та організації. 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.2.1. Розвиток системи надання соціальних та адміністративних 

послуг у громаді 

Назва проекту 

Придбання меблів, офісної техніки, сейфів та кондиціонерів 

для Центра надання адміністративних послуг в Коломацькій 

селищній раді за адресою: вул. Корольова,28, Коломацький 

район Харківська область. 

Цілі проекту 

Облаштування приміщень під розміщення Центру надання 

адміністративних послуг, забезпечення центру необхідними 

меблями та  офісною технікою, облаштування необхідної кількості 

робочих місць для адміністраторів ЦНАП, в тому числі 

за допомогою системи «Електронної черги», створення 

для фізичних і юридичних осіб, які звертаються за отриманням 

адміністративних послуг, комфортних умов для їх отримання 

за принципом «єдиного вікна». 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Коломацька селищна рада (ОТГ) та прилеглі територіальні 

одиниці  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Понад 7 тисяч  жителів ОТГ  

Стислий опис проекту 

Коломацька селищна рада (ОТГ) розташована на території 

Коломацького району Харківської області, адміністративний 

центр громади – смт. Коломак. До складу громади увійшли 

4 старостинські округи: Покровський, Різуненківський, 

Шляхівський, Шелестівський. 

На території району знаходиться центр надання адміністративних  

при районній державній адміністрації який на даний час працює 

з  багатьма недоліками і проблеми об’єктивного і суб’єктивного 

характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів 

адміністративних послуг 

На даний час Коломацька селищна рада вирішує питання щодо 

облаштування нового, сучасного приміщення ЦНАП, який буде 

відповідати вимогам діючого законодавства, із забезпеченням 

його всією необхідною  офісною технікою, устаткуванням та 

меблями, сейфами, кондиціонерами. 

Що дасть можливість надавати своєчасне, повне і якісне надання 

адміністративних послуг населенню. 
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Очікувані результати 

 Придбано та встановлено обладнання для облаштування 

електронної черги. 

 Придбано сейфи. 

 Придбано меблі. 

 Придбано та встановлено кондиціонери. 

 Придбано та встановлено багатофункціональні пристрої. 

 Придбано обладнання для технічного оснащення робочих 

місць адміністраторів. 

 Придбано обладнання для технічного оснащення робочих 

місць адміністраторів; створено єдину локальну мережу, 

користування мережею інтернет, придбання  модему, 8 – 

портового настільного комутатора, антивірусної програми. 

Ключові заходи 

проекту 

 Проведення тендерних процедур закупівлі. 

 Технічне оснащення ЦНАП (придбання комп’ютерної та 

офісної техніки, комунікаційного обладнання програмного 

забезпечення, його встановлення та налаштування). 

 Придбання сейфів, кондиціонерів. 

 Придбання меблів. 

 Висвітлення в засобах масової інформації, на сайті 

Коломацької селищної ради. 

Період здійснення 2019 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1000 - - 1000 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.2.2. Розбудова об’єктів системи освіти, підтримка сім’ї, дітей та 

молоді 

Назва проекту 
Придбання музичної апаратури та обладнання для сільських 

клубів 

Цілі проекту 

Сучасна молодь стала залежною від того світу, в якому вона 

перебуває. А саме: від коштів, пристрасті, соціальних мереж, 

телефонів, комп’ютерів. Тому, щоб вирішити проблему цієї 

залежності, головним завданням проекту є налагодження усного, 

живого спілкування, шляхом організації культурних заходів 

(концертів, дискотек, молодіжних вечорів та інших заходів) 

з допомогою придбання музичної апаратури та обладнання. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька об’єднана територіальна громада 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Понад 6 тис. осіб 

Стислий опис проекту 

Всебічний і гармонійний розвиток людини, становлення її 

як особистості є однією з необхідних умов для вирішення 

завдань, що стоять на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Заклади культури у сільській місцевості, які завжди були 

осередками організації дозвілля, розвитку народної творчості та 

збереження народних традицій, сьогодні, на превеликий жаль, 

перебувають у не найкращому стані, можно навіть сказати 

занедбаному стані. Не є виключенням і сільські клуби 

Коломацької селищної ради. Матеріальний ресурс бази 

вичерпаний. Відсутня музична апаратура та інше обладнання, 

що дало-б можливість забезпечити діяльність закладів. 

Очікувані результати 

 Створення належних умов діяльності сільського клубу. 

 Надання якісних культурно-мистецьких послуг. 

 Забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді та інших 

категорій населення. 

 Самореалізація творчих людей.  

Ключові заходи 

проекту 

 Оголошення про проведення тендерної процедури. 

 Розкриття тендерних пропозицій. 

 Розгляд та оцінка тендерних пропозицій. 

 Укладання угоди на придбання музичної апаратури та 

обладнання. 

 Взяття на баланс матеріальних цінностей. 

 Поточне утримання матеріальних цінностей. 

Період здійснення 2019-2022 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

200 500 500 1200 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.2.2. Розбудова об’єктів системи освіти, підтримка сім’ї, дітей та 

молоді 

Назва проекту 

Ремонт покрівлі: Шелестівського ліцею, Різуненківського 

ліцею, Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу 

І.Є. Єгорова 
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Цілі проекту 

Покращення стану здоров’я учнів, вчителів, уникнення загрози 

травматизму учнів та перехожих, зникне загроза руйнування 

будівлі, та покращить зовнішній вигляд ліцею. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
1000 осіб  

Стислий опис проекту 

У зв’язку зі значним терміном експлуатації покрівля будівлі 

втратила здатність ефективно здійснювати свої функції. Тому 

створення належних умов для навчально виховного процесу, 

збереження здоров’я учнів та колективу ліцею, проведення 

капітального ремонту покрівлі, є одним із  пріоритетних завдань 

Коломацької селищної рада (ОТГ). 

Очікувані результати 

 Здійснено капітальний ремонт _____ м2 покрівлі. 

 Реалізація проекту має дострокові наслідки та стане  

економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної 

самодостатності Коломацької селищної ради (ОТГ), а саме: 

сприятиме удосконалення соціальної інфраструктури; 

дозволить мінімізувати витрати на споживання енергоносії. 

Ключові заходи 

проекту 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 Визначення будівельно-підрядної організації. 

 Укладання угоди із організацією-підрядником та проведення 

підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт. 

 Демонтаж старої покрівлі. 

 Улаштування нової двоскатної покрівлі з метало черепиці 

площею ____ м2. 

 Введення об’єкту в експлуатацію. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

4300 4300 2900 11500 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект 

3.2.2. Розбудова об’єктів системи освіти, підтримка сім’ї, дітей та 

молоді 

Назва проекту Розвиток матеріальної бази закладів освіти 



116 
 

Цілі проекту 
Підвищення якості надання освітніх послуг. 

Модернізація освітніх закладів громади до сучасних потреб. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 
Коломацька селищна рада (ОТГ) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Близько 7 тис. осіб  

Стислий опис проекту 
Матеріальна база закладів освіти зношена та не відповідає 

сучасним освітнім  вимогам 

Очікувані результати Підвищення комфортності перебування дітей у школі. 

Ключові заходи 

проекту 
Придбання меблів для класних кімнат закладів освіти. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

900 600 600 2100 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 

фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Коломацька селищна рада, підрядні організації 

 


