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Шановні мешканці громади! 

 Ось і відходить у минуле другий рік роботи 
нашої громади, перемог та складних випробувань, 
здолання перешкод та здійснення планів. 2019 рік 
став для нашої громади роком реальних змін та 
випробувань. Усвідомлюючи всю повноту 
відповідальності за її майбутнє і розвиток, 
колектив громади робив все можливе для 
створення комфортних та безпечних умов для 
жителів громади, поліпшення духовної та 
матеріальної сфер їх життя. Хотілося зробити 
набагато більше, але наші бажання, на жаль, не 
співпадають з нашими можливостями з боку 
фінансів.  

Тож хочеться наділитися досягнутим та проаналізувати те, що зроблено і те, чого не 
змогли досягти, а також подумати про майбутнє громади. 

   

З повагою, голова Коломацької селищної ради Гуртовий В.Г. 



Ось і промайнув другий рік життя ОТГ, багато  чого вдалося зробити але, ще більше в 
планах.  

Ми всі вчилися жити по нових правилах брати на себе повну відповідальність за 
місцевий бюджет, за його доцільне використання та наповнення. Ми вчилися на власних 
помилках, і робили висновки. Головним пріоритетом у роботі селищної ради було зробити 
все можливе, щоб у нашій громаді було комфортно жити, працювати та народжувати дітей, 
щоб мешканці з гордістю могли сказати, що саме тут є те місце, де варто жити! 



Для ефективної роботи громади розроблено 
План та Стратегію розвитку  Коломацької 
об’єднаної територіальної громади . 



Отже, по смт. Коломак було зроблено:  
Капітальний ремонт доріг:  
- вул. Єгорова в смт. Коломак 
- вул. Гетьмана І. Мазепи. 
 
Поточний ремонт доріг: 
- вул. Чайковського  
- вул. Корольова 



 Встановлено в’їздний  знак «Коломак». 

 Проведено вуличне освітлення: 

-вул. Піддубного 

-вул. Д. Бідного 

-пров. Піддубного  



 Побудовано огорожу біля цвинтаря у 
Новоіванівському житловому масиві. 

 Побудували тротуарні доріжки:   

- вул. Єгорова 

- вул. Корольова  

- вул. Гетьмана І. Мазепи. 



 Побудовано новий критий торгівельний 
майданчик по вул. Єгорова. 
 Встановлено дитячі  ігрові майданчики по 
вул. Свободи, Молодіжний, Вересневій.  
 Встановлено гімнастичне та тренажерне 
обладнання в Новоіванівському житловому 
масиві. 
 Побудовано огорожі:  
- вул. Корольова  
- вул. Ліквідаторів Чорнобиля 
- вул. Гетьмана І. Мазепи 
- в парковій зоні по вул. Корольова 
- вул. Соборна   



 Побудовано постамент і встановлений літак МіГ-41 в парковій зоні по вул. Корольова.  
 Розпочато капітальний ремонт Новоіванівського будинку культури та розроблено 
проектно-кошторисна документація для завершення робіт. 



 Для двох дітей сиріт придбано дві квартири. 

 Відремонтовано будівлю та відкрито ЦНАП по вул. Корольова, 28.  



 В рамках проектів переможців обласного конкурсу розвитку територіальних громад 
«Разом  в майбутнє» придбано та встановлено два спортивно-ігрових дитячих майданчика 
по вул. Академіка Грушевського та 18-
ій Козацькій сотні. 



Коломацький ліцей  
 З метою реалізації прав дітей з особливими 
освітніми потребами на здобуття якісної  освіти 
при Коломацькому  ліцеї створено інклюзивно-
ресурсний центр, здійснено капітальний ремонт 
кімнати та закуплено меблі і обладнання . 
 Для поглибленого вивчення предметів 
придбано: 
- кабінет географії  
- кабінет інформатики 
- кабінет хімії 
- кабінет біології 
- кабінет фізики  
- кабінет 
математики. 



Проведено капітальний  ремонт покрівлі, спортивного залу.  
За рахунок обласного та селищного бюджету (50/50) придбано новий автобус.  
Здійснено поточний ремонт системи опалення . 
Придбано принтери,  ноутбуки, 

мультимедійне обладнання. 
Здійснено капітальний ремонт із 

застосуванням енергозберігаючих заходів 
(заміна вікон та дверей).  

Придбано шафи для роздягання,стінки 
меблеві, парти, стільці та мультимедійне 
обладнання для початкових класів. 

 



Різуненківський ліцей 
Для поглибленого вивчення предметів закуплено навчальне обладнання для кабінетів: 

хімії, біології, фізики, географії, математики та інформатики.  
Придбано шафи для роздягання, стінки меблеві, парти, стільці та мультимедійне 

обладнання для початкових класів.  
Придбано ноутбуки, принтери, мультимедійне обладнання. 



Проведено капітальний ремонт покрівлі. 
Придбано новий «Шкільний автобус». 
Проведено поточний ремонт спортивної зали.  
Здійснено капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів (заміна 

вікон та дверей). 



Шелестівський ліцей 
Придбано шафи для роздягання, стінки меблеві, парти, стільці та мультимедійне 

обладнання для початкових класів.  
Закуплено навчальне обладнання для кабінетів: географії, інформатики, хімії, біології, 

фізики, географії та математики. 



Здійснено капітальний ремонт покрівлі. 
Придбано мультимедійне обладнання, ноутбуки, принтери.  
Для харчового блоку придбано морозильну камеру та водонагрівач.  
Здійснено капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів ( заміна 

вікон та дверей.) 
Проведено капітальний ремонт тротуарного покриття біля ліцею. 



Шелестівський старостинський округ 
Капітальний ремонт дороги по вул. Зернова. 
Поточний ремонт доріг: 
- вул. Шевченка, Лермонтова с. Шелестове 
- вул. Скотаря с. Пащенівка 
Проведене вуличне освітлення по вул. Усачова. 
Побудовано нову тротуарну доріжку по вул. Лермонтова, провулку Кулайстри. 

 



 
Встановлено гімнастичні тренажери в парковій зоні с. Шелестове. 
Завершується будівництво амбулаторії загальної практики  сімейної медицини по вул. 

Пушкіна,17а. 



Різуненківський старостинський округ 
Встановлення дитячого ігрового майданчика у дитячому садочку.  
 Здійснено поточний ремонт доріг:  
- під’їзд  з с. Каленкове до цвинтаря. 
- вул. Шкільна, Б. Хмельницького с. Різуненкове 
- вул. Миру с. Різуненкове. 



 
Покровський старостинський округ 

 Здійснено поточний ремонт дороги: 
- вул. Залізничній с. Панасівка 
- вул. Врожайній с. Панасівка  
- вул. Садова с. Покровка  
В приміщенні колишньої школи с. Покровка створено 

центр культури і дозвілля куди придбано більярдний стіл та 
тренажери. 

В с. Трудолюбівка біля цвинтаря встановлено огорожу. 
В с. Покровка закуплено та встановлено вуличні тренажери,  
облаштовано футбольне поле і волейбольну площадку. 

 



 

Шляхівський старостинський округ 
Поточний ремонт доріг: 
- вул. Молодіжна в с. Бондарівка. 
- вул. Миру в с. Кисівка 
-вул. Чабана, Стадіонна, Колгоспна, Слави, Миру, 

Східна в с. Шляхове 
-вул. Миру в с.Логвинівка 
- вул. Степова в с.Сургаївка. 
Здійснено капітальний ремонт тротуарного покриття 

паркової зони в центрі с. Шляхове. Встановлено зупинки с. 
Кисівка та с. Дмитрівка.  



Для покращення надання комунальних 
послуг для Комунального підприємства 
«Коломацьке ВУЖКГ» та групи благоустрою 
Коломацької селищної ради було закуплено: 

- вакуумний автомобіль 
- регенератор асфальту  
- трактор МТЗ 
- подрібнювач відходів деревини 
- косарка роторна  
- відвал для відгортання снігу 
- піскосолерозкидач 
- екскаватор з навантажувачем. 



По усіх населених пунктах громади здійснюється безкоштовний вивіз сміття за 2018-
2019роки додатково закуплено та встановлено 50 контейнерів для сміття . 

Проводиться видалення та кронування аварійних дерев, проводиться облаштування 
узбіччя доріг. 

Створено бригаду з благоустрою яка за допомогою регенератора асфальтну здійснює 
поточні ремонти доріг. За кожним кладовищем в громаді закріплено відповідального 
працівника, який підтримує порядок. 
Проведено капітальний ремонт водогону по вул. Першотравневій та Свободи. 



Фізична культура і спорт  

 Турбота про підростаюче покоління це одне із найголовніших пріоритетів нашої 
громади, тому велика увага і турбота до них. У цьому році розпочали змагання на 
довгоочікуваному футбольному полі в смт. Коломак. І великих коштів для цього не потрібно, 
було б бажання це зробити (поле засіяли травою і поставили лавки для глядачів). 



Збудовано спортивний майданчик із штучним покриттям. 
 Команди юних спортсменів та ветерани беруть активну участь у місцевих, 

міжрайонних та обласних змаганнях де зазвичай займаються призові місця. 
 Придбано спортивне обладнання, інвентар, взуття та спортивну форму для 

різновікових команд. 
  Для заохочення спортсменів, які здобули перемоги у обласних змаганнях 

надається матеріальне заохочення. Вже другий рік проводиться чемпіонати Коломацької ОТГ 
серед дорослих та юнацьких команд (5 дорослих та 4 юнацьких). 



Для ефективної роботи клубних закладів придбано звукове та музичне обладнання, 
сценічні костюми.  

Проводяться святкові заходи до державних,професійних та релігійних свят. Для молоді 
по усіх старостинських та в центрі громади  проводяться дискотеки «Карооке на майдані». 
Ввійшло в практику щорічне святкування  Дня села по всіх старостинських округах. 

 



 



Здійснюється безкоштовний підвіз громадян 
із найвіддаленіших населених пунктів громади до 
смт. Коломак. 

Постійно надається матеріальна допомога 
учасникам АТО, ліквідаторам Чорнобильської 
катастрофи, ветеранам ВВВ та мешканцям 
громади на лікування. 



З метою забезпечення безпеки дорожнього руху розроблено схему організацій 
дорожнього руху в смт. Коломак, придбано та встановлено 21 дорожний знак, здійснено 
розмітку дорожнього полотна та  пішохідних переходів. 

Для оздоровлення та відпочинку дітей, до оздоровчих закладів, у 2018 році було 
закуплено 18 путівок, у 2019 році 21 путівку. 

 



Безумовно, що не все вдається одразу, але поступово ми усі разом докладемо 
максимальних зусиль задля спільної нашої мети – бачити свою громаду заможною та 
квітучою, де хочеться жити, будувати та куди хочеться повертатися. 

Віримо, що наша майбутня співпраця, незалежно від переконань і поглядів, та 
підтримка один одного дасть можливість розбудувати нашу маленьку батьківщину. Але тільки 
ініціативність мешканців, бізнесу та спільне вирішення життєво важливих питань, взаємна 
повага до кожного з нас стануть запорукою нашого добробуту, покрашення стану 
навколишнього природного середовища, високого духовного і соціального рівня життя усіх 
мешканців громади.  

Тож працюймо разом, досягаючи спільної мети, добробуту 
та процвітання! 

 
 










