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З історії Коломацького району Харківської області 

 

Здійснити невелику подорож в історію Коломацького району нам дають 

можливість архівні документи, які зберігаються в Архівному відділі 

Коломацької районної державної адміністрації Харківської області. 

Коломацький район було створено в 1935 році відповідно до Постанови 

ВУЦВК від 22 січня 1935 року. 

Після визволення Коломацького району від нацистських загарбників у 

1943 році на території району налічувалося 15 сільських рад, а 

сільськогосподарські артілі (колгоспи) були майже в кожному селі. Наприкінці 

50-х років артілі почали об’єднуватися, створюючи колгоспи. Виконавчий 

комітет Коломацької районної Ради депутатів трудящих у січні 1954 року 

звернувся до виконавчого комітету Харківської обласної Ради депутатів 

трудящих  з пропозицією про укрупнення сільських рад. 11 серпня 1954 року 

Президія Верховної Ради Української РСР видала Указ «Про укрупнення 

сільських Рад депутатів трудящих Харківської області». На виконання 

зазначеного Указу у серпні 1954 року було проведено укрупнення сільських 

Рад депутатів трудящих Коломацького району: 

1) Коломацька – до неї приєднані Першотравнева та Ново-Іванівська 

сільські Ради та їх населені пункти; 

2) Сидоренківська – до неї приєднана Рідкодубівська сільська Рада та її 

населені пункти; 

3) Шляхівська – до неї приєднана Кісівська сільська Рада та її населені 

пункти; 

4) Покровська – до неї приєднана Олексіївська сільська Рада та її населені 

пункти. 

Після проведеного укрупнення на території Коломацького району 

залишилося 10 сільських рад депутатів трудящих, а саме:  

1) Коломацька – 11 сіл і хуторів, 2157 дворів, 6885 мешканців; 

2) Різуненківська – 7 сіл і хуторів, 623 двори, 1745 мешканців; 

3) Мирошниківська - 8 сіл і хуторів, 450 дворів, 1319 мешканців; 

4) Сидоренківська - 10 сіл і хуторів, 622 двори, 1949 мешканців; 

5)  Очеретівська - 2 села, 384 двори, 1185 мешканці; 

6) Шляхівська - 11 сіл і хуторів, 735 дворів, 2271 мешканці; 

7) Шелестівська - 9 сіл і хуторів, 1335 двори, 4085 мешканців; 

8) Покровська -  6 сіл і хуторів, 868 дворів, 3089 мешканців; 

9) Червонопрапорська - 4 сіл і хуторів, 669 дворів, 2248 мешканці; 

10) Високопільська - 4 сіл і хуторів, 1396 дворів, 4691 мешканці. 



Усього на території Коломацького району у 1954 році налічувалося 72 сіл 

і хуторів, 9239 дворів, 29467 мешканців. 

У зв’язку з укрупненням сільських Рад депутатів трудящих та 

враховуючи територіальні зміни, які сталися після укрупнення колгоспів, з 

метою упорядкування адміністративного поділу сільських Рад населений пункт 

х. Сонцедарівку і селище залізничної станції Водяна колишньої Олексіївської 

сільської Ради було віднесено до складу Червонопрапорської сільської Ради, а 

х. Явтухівку Різуненківської сільської Ради - до складу Мирошниківської 

сільської Ради. 

У серпні 1959 року, згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від          

12 серпня 1959 року, відбулося укрупнення районів, в результаті якого 

Коломацький район був ліквідований шляхом приєднання його території до 

Валківського та Краснокутського районів.  

Після приєднання Коломацької сільської Ради до Валківського району, з 

вересня 1959 року вона перейшла до типу селищних Рад відповідно до Указу 

Президії Верховної Ради Української РСР від 25 серпня 1959 року. Першим 

головою Коломацької селищної Ради депутатів трудящих на сесії селищної 

Ради 07 вересня 1959 року був обраний Кукло Василь Сергійович. На засіданні 

виконавчого комітету Коломацької селищної Ради депутатів трудящих 16 

грудня 1959 року було присвоєно назви вулицям в селищі Коломак (на той час 

в селищі було 95 вулиць, в’їздів, провулків). 

Чергове укрупнення сільських Рад депутатів трудящих відбулося в 1972 

році. У липні 1972 року Мирошниківська сільська Рада депутатів трудящих з її 

населеними пунктами була приєднана до Різуненківської сільської Ради 

депутатів трудящих. У 1988 році були присвоєні назви вулицям в селах      

Різуненківської сільської Ради: 9 сіл – 24 вулиці. 

На підставі Постанови Верховної Ради України № 871 від 04.05.1993 року 

знову був утворений Коломацький район Харківської області, до складу якого 

увійшли Коломацька селищна рада та по 2 сільських ради Валківського та 

Краснокутського районів. Межі новоствореного (відновленого) району уже 

значно менші, ніж були до ліквідації у 1959 році.  

У жовтні 2017 року відповідно до постанови Центральної виборчої 

комісії від 18 серпня 2017 року № 164 «Про перші вибори депутатів сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних 

сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року» в Коломацькому 

районі утворилася об’єднана територіальна громада з центром в селищі 

Коломак, до якої ввійшли всі сільські ради району. 

4 травня 2018 року Коломацький район святкував своє 25-річчя. 

 

 


