
Шановні мешканці Баштанської громади! 
 

     2022 рік – рік повномасштабного вторгнення російської федерації на 
територію України. Все життя нашої громади змінилося, війна, поставила перед 
нами нові завдання і виклики, кардинально змінила  наші плани на мирне життя 
і на перспективи розвитку Баштанської територіальної громади. Війна 
згуртувала українців та жителів нашої громади до спільної допомоги один 
одному, допомозі українській армії та ліквідації наслідків ворожих обстрілів. 

Все наше життя змінилося, підпорядкувалося воєнному стану. 

    Навіть великі політики сучасності не можуть обіцяти легкого життя під час 
війни. Чи може місцева влада щось змінити? Для нашої громади 2022 рік був не 
просто складним, а трагічним. День 24 лютого перекреслив усе в країні, а день 
1 березня став історичним для міста та громади в цілому. В цей день російські 
загарбники вдерлись на нашу територію. Отримавши достойну відсіч, завдяки 
хоробрості працівників міської ради, які за моєю ініціативою в подальшому 
увійшли до добровольчого громадського формування територіальної громади  
(ДФТГ); бійців територіальної оборони; працівників поліції;  простих жителів 
громади, російські окупанти відступили  і тим самим полишили свої мрії 
швидко дістатись Кривого Рогу та центральної частини України в цілому. В 
наші плани не входили авіаційні бомбардування, вуличні бої, пересування 
важкої військової техніки, евакуації. Нас ніхто не інструктував, як поводитися, 
коли за вікном літають ракети. В цих умовах перед всіма нами постало питання  

витримки та віри – віри у власні сили та у Перемогу, а головними завданнями 
місцевої влади були і залишаються підтримка військових і недопущення 
гуманітарної кризи та соціальної стагнації. 

    Підводячи підсумки 2022 року, чи можемо ми сказати, що таки змогли 
запропонувати Баштанській громаді те, що необхідно для життя? Тепло, їжу, 
соціальне забезпечення, відновлення  після обстрілів, медичні послуги, 
водопостачання. Це все - в нас є та функціонує. В громаді народжуються діти – 

і це найголовніше. 

    Війна ще триває, а ворог підступний та підлий. Тому в цьому звіті не 
фігуруватиме інформація про великі здобутки, в реалізацію яких вірили 
одиниці, зате десятки сіяли панічні настрої – «все не так» та «все пропало». А 
ми тим часом, практично 24/7 працювали і мовчали з цього приводу.  

          Слід зазначити, що за час введення воєнного стану в Україні у 
Баштанській міській раді   відбулося: 

30 засідань виконавчого комітету та ухвалено 147 рішень;   

8 сесій Баштанської міської ради, на яких розглянуто та прийнято 134 

рішення. 

     Можна було б подумати, що війна об’єднала усіх, що у нас налагодилось 
порозуміння з депутатським корпусом і війна дала поштовх до переосмислення 
давніх суперечок і взаємних обвинувачень. Але – ні, на жаль, це не завжди 



зовсім  так.  Тому пропоную об’єднувати зусилля та починати спільно 
працювати на добробут громади та Перемогу України,  слухати один одного і 
чути один одного, бачити та поважати один одного. Політика місцевого рівня 
не повинна бути полум’ям, який нищить усе на своєму шляху. Розбіжності в 
думках не мають бути приводом до війни між нами тому, що у нас є спільний 
страшний ворог – зовнішній. Потрібно відмовитись від практики маніпуляцій і 
перекручування фактів в угоду особистим інтересам і «хайпу» в Інтернеті. 

«Єдність – ось запорука перемоги, у війні або світі – все одно» Г. Ролленгаген 

    За сухими цифрами звіту – копітка робота відділів, служб,  – всієї команди 
міської ради. Величезна подяка кожному працівнику в місті та в старостатах, 
які лишились на своїх робочих місцях,  за відданість своїй справі у такий час. 

     Перед тим, як перейти до фактів та статистики, хотів би ще подякувати   

кожному мешканцю громади просто за те, що ви такі, як є: сміливі, зухвалі, 
щирі, активні, працьовиті. Завдяки кожному з вас – про наше невеличке 

містечко - Баштанка чули практично в усій Європі, 100% чули у Великій 

Британії, Польщі, Нідерландах, Італії та США. Але насправді, головне - не 

звання, а визнання. І це не про місцеву владу і окремих особистостей, а про 

владу народу та його мужність та волю. Тому я завжди наголошую, що 

Баштанка – місто героїв.   

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

     І Героям інколи потрібна допомога і підтримка. Тому почну свій звіт з 
питання залучення та надання гуманітарної допомоги – це одна з найбільш 
обговорюваних тем, яка викликає найгостріші баталії. 

    Зрозуміла та чітка організація, справедливий розподіл і видача гуманітарної 
допомоги – це те, що вимагають мешканці громади. З метою задоволення цієї 
потреби жителів громади та людей, що вимушені були покинути свої домівки 
через збройну агресію росії, (далі ВПО) – практично з перших днів війни 
почали налагоджувати співпрацю з місцевими підприємцями та фермерами, з 

міжнародними фондами, різноманітними благодійними організаціями та 

донорами. Ми зверталися до інших країн  світу, намагались стукати у всі двері,  
і отримували відповіді. Комусь це здається неправдивим, смішним і 
безглуздим. Але ми  прагнули зробити все можливе і неможливе, щоб залучили 
для громади якомога більше підтримки. 

     Спочатку благодійні програми передбачали допомогу в основному 
продуктами та необхідними в побуті речами, одягом, засобами гігієни тощо, але 

згодом, після обстрілів та руйнацій, яких зазнала наша громада, ми були 
змушені цю робота продовжити ще й в напрямку відбудови пошкоджених 
домівок та об’єктів комунальної власності. Перш за все – ремонти покрівель та 
закриття і заміна вибитих ударною хвилею вікон. 

     Хочу відзначити, що команді Баштанської міської ради вдалось налагодити 

партнерство з багатьма організаціями та благодійними фондами, 



волонтерськими організаціями та звичайними людьми, які небайдужі до долі 
громади та країни в цілому. 

      З початку війни постійну допомогу надавали друзі з Казанки та підприємці 
Кривого Рогу, як будівельними матеріалами так і продуктами харчування. 
Неодноразово зверталися до керівника військової адміністрації Кривого Рогу – 

О.Вілкула та отримували допомогу. Слід відзначити та  подякувати місту 
партнеру Солець Куявський (Польща)  за надану гуманітарну допомогу та 
постійну підтримку. Практично з перших днів війни до Баштанської громади 

почала надходити допомога від ЗОБФ «Арменхелп», (Закарпатська область), 
яка надавалася  громадянами Нідерландів. Великий обсяг допомоги нашій 
громаді надали Устинівська територіальна громада та Рівненська військова 
адміністрація. ФОП Анваров допомагав з хлібом для військовослужбовців. Слід 
згадати також волонтерів з Вознесенська, Первомайську районну громадську 

організацію волонтерів, ГО «Доста Україна» м.Бобринець, БФ «Добре серце», 
ТОВ «Агро-ЮГ-СЕРВІС» (ТМ «Аміна»), Дробекс (DROBEX-AGRO) м. Солець 
Куявський (Польща),  Сольбет,  Криворізьку міську раду, Асоціацію «Сікурі ін 
Італія»,  ГО «Прогресивні люди з Тернополю», Красилівську міську раду, ГО 
«Покров місто Самбір», ТОВ «Інвест Дніпро – проект», Балтську міську раду 

Одеської області, Теплицьку громаду Вінницької області, Баштанську районну 
військову адміністрацію та Миколаївську обласну військову адміністрацію, та 
багатьох інших небайдужих підприємців, фермерів та звичайних громадян.  

     Основна маса допомоги відразу направлялась на потреби тих військових 
формувань, які на той час знаходились на території громади. 

     Після деокупації громади робота з благодійними організаціями ще більш 
активізувалась, потрібно було забезпечувати не тільки військових, а й 
безпосередньо жителів громади та вимушено переміщених осіб, які великим 
потоком проходили через наше місто та наші села. 

    Це величезний об’єм роботи, яка полягала в листуваннях, зустрічах, 
телефонних розмовах, підготовці та укладенні договорів, меморандумів, 
організації доставки, розвантаження, розподілу і т.ін.  

Хочу більш детально проінформувати про надану нам допомогу 
партнерами: 

 U-LEAD з Європою – партнери даного проекту надали допомогу у 
вигляді генераторів – 6шт, похідні ліжка – 10, каремати – 10, спальні мішки – 

10, ковдри -20, бак для води(1000л) – 1, базові набори для ВПО – 18, гігієнічні 
набори – 10, ланцюгова пила - 4. 

 Samaritan`s Purse – надано продуктів харчування понад 30 тон, 
павербанки, а також речі бувшого вжитку.  

 ООН в Україні – завдяки співпраці з даною організацією було залучено 
допомогу у вигляді   матраців, комплектів постільної білизни для ВПО та 
Пунктів незламності. Також Баштанську громаду відібрано з місцевих громад 



для участі у спільній реалізації Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру, яка реалізується Програмою розвитку ООН в Україні.  

 «Світлі справи» – у співпраці з даним фондом було профінансовано 
профнастил та покрівельні матеріали для відновлення пошкодженого внаслідок 
ракетного обстрілу приміщення Баштанського відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану у Баштанському району, Трудового архіву Баштанської 
міської ради, Баштанського відділення управління виконавчої дирекції фонду 
соціального страхування, також отримано 1150 продуктових наборів, 80 
матраців , 60 ремонтних наборів для осіб, чиє житло зазнало руйнацій.  

 Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу – завдяки співпраці 
Баштанська громада отримала: тенти будівельні – 540 шт, каністри для питної 
води – 420 шт, пластикові контейнери – 420 шт, гігієнічні набори для 

домогосподарств – 70 шт, фонарі – 420 шт.  

 «Актед» – в рамках співпраці з даним фондом було реалізовано програму 
адресної фінансової допомоги мешканцям – її отримали близько             
290 домогосподарств.  

 «Міжнародний комітет Червоного Хреста» – реалізовано програму 
адресної фінансової допомоги постраждалим мешканцям – її отримали близько 
300 домогосподарств.  

ВБФ «Деполь Україна» в місті Одеса – завдяки співпраці жителі громади 
отримали: 

- Продукти харчування більше 40 т; 
- Шифер 8 – хвильовий – 1000 листів; 
- Брикети торф’яні – 46 т; 
- Брикети з відходів соняшника – 120 т 

     Все було роздано жителям Баштанської громади, які постраждали від 
ворожих обстрілів, які знаходяться в скрутному життєвому становищі, а також 
сім’ям військовослужбовців. 
    Додатково ВБФ «Деполь» Україна в м. Одеса надали допомогу Баштанським 
комунальним підприємствам, а саме: 

 КНП «ЦПМСД» Баштанської міської ради в придбанні 
металопластикових вікон і дверей для Явкинської амбулаторії, які були 
пошкоджені від постійних обстрілів на території старостату;  

          КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради отримали допомогу, а 
саме: кільце залізобетонне КС – 15-09 – 10 штук, плита перекриття ПП-15-15 – 

2 штуки, плита днища ПД-15-15 – 2 штуки, пісок – 1 тонна, відсів – 1 тонна, 
щебінь – 1 тонна, цемент М500, 25 кг-10 штук, ці матеріали було використано 
для облаштування залізобетонного каналізаційного колектора, який зазнав 
руйнувань. 
    Враховуючи постійну підтримку і допомогу Баштанська міська рада 
підписали Меморандум про взаєморозуміння з ВБФ «Деполь Україна»              
20 вересня 2022 року, і надалі співпрацюємо в різних напрямках. 
 

Хочу подякувати за підтримку, співпрацю та надану важливу допомогу 
німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). 

Так,  в хірургічному відділені КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" 

встановлено дизель-генератор потужністю 30 кВт. 



     Важливим також є те, що досягнуто домовленостей та вже проходять 
тендерні процедури по придбанню для  КНП «Баштанська багатопрофільна 
лікарня» сучасного хірургічного столу, міні сонячної станції на 2кВт з 

батарейними акумуляторами, що дасть можливість досягнути повної 
автономності при наданні послуг жителям громади та пораненим, проведенні 
більшого спектру хірургічних операцій.  

Окрім того, дякуючи нашим постійним партнерам, КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» та КУ «Центр надання соціальних послуг 

Баштанської міської ради» отримали засоби гігієни та дезинфікуючі засоби, 
матраци, ковдри, постільну білизну, що покращило якість обслуговування 
пацієнтів лікарні, будинку престарілих та внутрішньо переміщених осіб, набори 
електроінструментів та слюсарського інвентарю, які використовуються при 
ремонтуванні та відновленні пошкоджених будівель. 
     Приємною несподіванкою стало отримання 4 мобільних автономних 
установок очищення поверхневої води та ємностей для накопичення, що дасть 
можливість забезпечувати питною водою населення громади в критичних 
ситуаціях. Установки були передані на Явкинський та Пісківський старостати, 
КП «Міськводоканал» та КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня». 

     Окрема подяка за вогнегасники, надані партнером,  які були розподілені між 
старостатами та Пунктами Незламності громади, а також за матеріали для 
встановлення вікон (монтажна піна) та профнастил, яким буде замінено 
покрівлю терапевтичного відділення в лікарні і в перспективі встановлено 

сонячні панелі. 
     З метою надання послуг ВПО, постраждалому цивільному населенню 
громади, сім’ям військовослужбовців створено кімнату соціально-

психологічної підтримки, та облаштовано необхідним обладнанням  та 
інвентарем.  
Для КНП «ЦПМСД» було придбано телевізор діагоналлю 55 дюймів з навісним 
кронштейном.  
     Внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину оргтехніки 
Баштанської міської ради, з метою забезпечення безперебійної роботи апарату 
міської ради надано багатофункціональні пристрої та мобільні зарядні станції. 
 

 USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність                                                                  
(DOBRE) – в рамках співпраці і підтримки громад в подоланні викликів 
пов’язаних з наслідками військової агресії рф проти України, Баштанська 
громада подала заявку за проєктом «Швидкого реагування на виклики війни в 
громадах» та отримала обладнання: 
обігрівачі на рідкому паливі – 2 шт, ковдри – 20 шт, подушки – 20 шт, 

постільну білизну – 118 шт, шини розміром 13,6-20,0 – 2 шт., шини розміром 

9,0-16,0 – 8 шт, мікрохвильові печі AMICA AMMF23E1GB – 8 шт., плити 

ARIETE 0994/2 – 4 шт., електрочайники TEFAL KI831E10 – 12 шт.,  

холодильники  Indesit INFC8 TI21W0 – 4 шт., ліхтарі кемпінгові – 10шт., 

пральні машини Candy RO1284DWMCE/1-S – 5 шт., сушильні машини CANDY 

ROEH8A2TCEX-S – 2 шт., водонагрівачі Gorenje GBF100/UA – 3 шт., ноутбуки 

ASUS X515EP-BQ328  – 8 шт., багатофункціональні пристрої А4 ч/б – 5 шт., 

джерело безперебійного живлення – 3шт., столи кухонні металеві пристінні – 2 



шт., каністри для зберігання палива 20л – 50 шт., душовий бокс в комплекті – 1, 

шафи для одягу металеві на замку – 4 шт. 

      Баштанська міська рада продовжила співпрацю з Глобал Комьюнітіз, 
виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та 
Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні і підписали 
Меморандум про співробітництво до вересня 2025 року. 
                                                                                                                                                       

 «International medical corps»( Міжнародний медичний корпус) – завдяки 
організації близько 3000 осіб отримали гігієнічні набори та бутильовану воду, є 
домовленість про надання Баштанській багатопрофільній лікарні палива для 
генераторів, підключення кисневої станції. 

 ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернешенел» - співпраця по Проекту «Shelter 

Operational Activities» від Міжнародної організації з міграції отримали: 

твердопаливні пічки «Буржуйки» - 300 шт, 

будівельні набори – 400 шт, 

електрообігрівачі – 800 шт. 

 Всеукраїнська громадська організація ПОРУЧ та  MERCY 
CORPORATION.  Завдяки фінансовій підтримці MERCY CORPORATION та 
злагодженій роботі громадської організації «Поруч»  жителі Баштанської 
громади, будинки яких постраждали внаслідок бойових дій, а також вимушено 
переміщені особи отримали грошові виплати. 

 КІМОНІКС, який реалізує проєкт UCBI III – надали генератори дизельні 
EKV-DS- 12000 у кількості 5 шт. 

 DROBEX-AGRO м. Солець-Куявський (Польща) – надав Респіратор 

BELLAVISTA 1000 (переносна киснева станція ШВЛ).   
 

        Що стосується продуктів харчування, то з перших днів війни в м.Баштанка 

надходили вантажі, які розподілялися в першу чергу між найбільш вразливими 
категоріями мешканців громади. Звісно, що не обійшлося без помилок і 
перипетій, без скандалів, скарг та незадоволення  у чергах. Це явище не 
виключно місцеве, подібне відбувається і в інших містах, і в селах, та навіть в 
країнах Європи, і тут причина не в злагодженій та правильній організації, а 
простому і зрозумілому бажанні людей максимально і швидше за сусіда 
забезпечити собі запас продовольства про всяк випадок. Але ми разом з Вами 
подолали це, ніхто з мешканців громади та ВПО не лишився в скрутний час без 
продуктів харчування. 

Чули неодноразово, що частина продуктів дівається невідомо куди, 
вивозиться невідомими машинами та виноситься невідомими людьми, так от -  
велика частина допомоги спрямовувалася на початку війни  на забезпечення 
військовослужбовців, службовців територіальної оборони, ДФТГ та інших 
воєнізованих формувань. Це святий обов’язок всіх і кожного годувати та 
максимально забезпечувати того – хто тебе захищає! 

Реєстри відомостей та звіти для донорів по гуманітарній допомозі – це 
сотні сторінок та фотографій про те: кому, скільки і чого було надано. Лише 
за Президентською програмою в нашій громаді було роздано 17 тисяч 



пакунків. Догодити всім не можливо, хоч ми і намагаємось, але головне 
результат – гуманітарної катастрофи в Баштанській громаді – не має! 

В постійному режимі контактуємо та співпрацюємо з волонтерськими 
організаціями, які створені під час активних бойових дій. Щиро дякую всім 
Волонтерам – ви неймовірні. Міцного Вам здоров’я та сталевих нервів. 

БЮДЖЕТНА ТА ФІНАНСОВА СФЕРА 

      Формування та виконання бюджету Баштанської міської територіальної 
громади в 2022 році  відбувалося під ворожими градами та ракетами – в 

прямому сенсі, в тому числі під «обстрілами» неконструктивної критики.  Не 

буду переобтяжувати вас цифрами – повний звіт відділу фінансів буде окремо 

опублікований. 

      Однак зазначу, що протягом року бюджет громади виконувався, в 

результаті отримано навіть понадпланові надходження, якраз завдяки 

розміщенню військових формувань на території громади. Затверджено обсяг 

доходів бюджету громади на суму 218,3 млн. гривень. Виконання дохідної 
частини загального фонду становить 119,8 % до плану звітного періоду (261,5 

млн.гривень). Надходження власних доходів (податків і зборів) за рік склали 

182,9 млн.грн, що складає 131,6% до планових показників (139,0 млн.грн). 

Планові показники бюджету громади у звітному році виконано за рахунок 

додаткових надходжень (тимчасового характеру) у вигляді ПДФО. 
Виконання за 2022 рік складає 115,6 млн.грн, або 85,81% до річного плану, 

до минулого року - 97,8%. Тобто зміни, внесені до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії 
воєнного стану, вплинули на зменшення надходжень по платі за землю 

(земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та 

комунальної власності), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, єдиного податку та ін. 
     Під час  воєнного стану діє постанова Кабінету Міністрів України № 590, яка 

визначає пріоритетність здійснення видатків органами Казначейства. В першу 

чергу – видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів 

правового режиму воєнного стану. Друга черга – оплата праці працівників 

бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, інших захищених та 

першочергових соціально значущих статей видатків. В умовах воєнного стану 

пріоритетними є видатки, пов’язані з військовими потребами та захистом 

громадян, на які у бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 

рік було визначено 2508,9 тис. грн, у тому числі на: заходи та роботи з 

територіальної оборони – 1231,4 тис. грн. придбання військової форми (одягу, 
взуття,ін.) військовослужбовцям територіальної оборони, які були призвані до 

мобілізації та спочатку повномасштабного вторгнення російської федерації на 

територію України здійснювали відсіч агресору на території Баштанського 

району і по теперішній час боронять та захищають Миколаївщину (1126,9 

тис.грн), придбання хліба для військовослужбовців територіальної оборони 

Баштанського району, за клопотаннями керівника відповідної військової 
частини (25,0 тис.грн), придбання дизельного пального, з метою забезпечення 

виконання бойових розпоряджень територіальної оборони в/ч 7356 (79,5 



тис.грн); заходи, спрямовані на підтримку цивільного населення та поповнення 

матеріального резерву в умовах воєнного стану – 1277,550 тис. грн (на 

придбання будівельних матеріалів для першочергових робіт з відновлення 

житлового фонду цивільному населенню громади, постраждалому внаслідок 

російської агресії, згідно з затвердженою номенклатурою  та цільовою 

програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

Баштанської міської ради - 1079,8 тис.грн, поповнення матеріального резерву, з 

метою виконання повноважень у період воєнного стану, зокрема придбання 

паливно-мастильних матеріалів, згідно затвердженої номенклатури та цільової 
програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Баштанської 
міської ради - 197,750 тис.грн). 
     Витрати, що були сплановані, були по можливості максимально використані. 
     Станом на 01.01.2023 року на території Баштанської міської територіальної 
громади зареєстровано 960 суб’єктів господарювання: з них 500 - фізичні особи 

підприємці та 460 - юридичні особи. З початку ведення бойових дій на 

території громади збільшилася кількість платників податків на 9 осіб (за період 

з 01.01.2022 по 31.12.2022 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних-осіб підприємців та громадських формувань зареєструвались 16 

фізичні особи – підприємці, припинили свою діяльність відповідно 7 суб’єктів 

підприємницької діяльності (ФОП). 
    Основним завданням 2022 року та в подальшому, в умовах воєнного стану, 
надзвичайно важливим є забезпечення оперативного, належного та 

безперервного виконання міського бюджету, що забезпечить ефективне 

функціонування бюджетної сфери, життєво необхідних потреб жителів 

територіальної громади та  здійснення заходів правового режиму воєнного 

стану. 
Вся робота проводиться комплексно і системно.  
 

МЕДИЧНА СФЕРА 
      З початком повномасштабної війни медичні заклади нашої громади не 
припиняли і надалі продовжують надавати допомогу всім, хто цього потребує. 
Перша ракета, яка прилетіла в місто – кацапський Калібр – прилетіла саме в 
нашу лікарню. Але не зважаючи на значні руйнування, завдяки спільним 
зусиллям органів влади, керівництва лікарні, медичних працівників та 
працівників комунальних служб, органів влади та просто небайдужих 
мешканців громади, роботу закладів було оперативно поновлено. А робота 
справді важка та вкрай необхідна - це і забезпечення безперебійної роботи 
лікарні під час прийняття жителів району,  поранених військовослужбовців, 

чітка організація запасу необхідних лікарських засобів, продуктів харчування 
іншого необхідного обладнання. Одним з важливих завдань також було 
забезпечення наявності генераторів резервного живлення в усіх закладах 
охорони здоров’я. У період уведення воєнного стану в Україні, нашими 
медичними закладами, в т.ч. за сприяння міської ради, було 
отримано  благодійної допомоги на загальну суму 2609, 4 тис.грн. В переліку 
отриманої допомоги найрізноматніші товари, серед них першочергово можна 
виділити наступні: 
Автомобіль – Мерседес Віто (вартість – 374,2 тис. грн.); 



Медичне обладнання та інвентар: 
- ПАЗД (Дефібрилятор)   Saver One,  

- Дефибрилятор Metral GmdH , 

- Система ультразвукова діагностична ТЄ7, 

- Аптечки першої допомоги на суму 17.6 тис.грн, 

- Аптечки парамедичні на суму 45.6 тис.грн. 

       Отримано дизельний генератор Coelmo 160 кВт., окрім того 2 генератори 
від Благодійного фонду «Nova Ukraine» на суму 75,6 грн. 
       КНП «ЦПМСД» отримало медикаментів, засобів індивідуального захисту, 

дезинфікуючих засобів та медичних виробів загальною вагою більше 550 кг, 
КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» на суму 63.24 тис.грн. 

      Продуктів харчування закладам охорони здоров’я передано близько 2300 кг. 
Окрім того, продуктові набори отримували і безпосередньо працівники 

мед.закладів. 
      На заклади первинної  та  вторинної медицини надавалась допомога у 
вигляді м’якого інвентарю, а саме: дитячі матраци, дорослі матраци, комплекти 
постільної білизни, одяг, медичний одяг та засоби гігієни. 
     Завдяки налагодженій співпраці міської ради та International Medical Corps 

закладами медицини отримано господарських товарів на суму  165, 4 тис. грн. 
     В цілому за січень-грудень 2022 року КНП «ЦПМСД» профінансовано 
поточних видатків згідно з кошторисом видатків на оплату праці працівників, 
оплату енергоносіїв, відшкодування витрат лікарських засобів, що 
відпускаються по пільгових рецептах з місцевого бюджету  - 2832,2 тис.грн.  
  

СФЕРА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

     Підприємства комунального господарства міста … 

 Здавалося б люди, які просто виконують свою просту буденну роботу, яку на 

жаль, жителі міста та громади не цінують та не поважають. Люди бачать тільки 

недоліки, недопрацювання, а мало хто вдумується, яка важка робота цих 

працівників, в холоді, в спеці, в смороді, в багнюці, а в час війни ще й під 

обстрілами.  
     Так географічно склалось, що м.Баштанка та села громади, що 

обслуговуються КП «Міськводоканал» знаходяться на досить великій височині 
над місцем забору води з річки Інгул. Загальна висота підйому води сягає 

близько 120 метрів, тому процес подачі води є вкрай енергозатратним 

процесом, обладання водопоровідних мереж застаріле та потребує частого 

ремонтування. 
     Незважаючи на вкрай складні обставини воєнного часу підприємство 

стабільно забезпечувало  водопостачання та водовідведення в громаді. 
Виконано великий обсяг ремонтних та відновлювальних робіт, а саме: 

1. Проведена очистка та обеззараження резервуарів чистої води на ІІ та ІІІ 
підйомах, здійснено промивку мережі. 

2. Замінено частину водопроводу за адресою вулиця Берегового (100 м), що 
зруйнована під час бомбардування. 



3. Замінено частину водопроводу протяжністю 400 метрів Ду 40 мм в             
с. Київське по вул. Східна. 

4. Замінено пожежні гідранти в місті Баштанка на вулицях М.Аркаса та 
Реца. 

5. Заміна частини водопроводу Ду 63 мм протяжністю 30 метрів в с. Піски 
по вулиці Лесі Українки. 

6. Укріплено стіни та відремонтовано систему дренажного водовідведення в 
селі Новогеоргіївка 

7. Проведено ремонт насосних агрегатів в с. Новогеоргіївка,             
с. Христофорівка, с. Шевченко, с. Київське 

8. Замінено частину (111 метрів) каналізаційного колектора Ду 600 мм. 
Власними силами проведено земляні роботи для заміни каналізаційного 
колектора та установки бетонних кілець для колодязів огляду по             
вул. Промислова. 

9. При організаційній та фінансовій підтримці Баштанської міської ради 
встановлено сонячні станції в с. Шевченко (глибинна свердловина), на 
бюветі питної води та насосній станції ІІІ підйому в м. Баштанка. 
Розпочато роботи по встановленню сонячних станцій на насосній станції 
І-ІІ підйому с. Одрадне. 

     Окрім вищезазначеного підприємством усунено значну кількість дрібних 

поломок, поривів та здійснено великий обсяг технологічних робіт. Окрім того, 
техніка комунального підприємства залучалась до створення оборонних споруд 

в рамках програми територіальної оборони, а також залучалась до виконання 

робіт по облаштуванню позицій для ЗСУ, в т.ч. на передньому краю оборони і 
неодноразово під обстрілами агресора. 
      З метою забезпечення безперебійної роботи КП «Міськводоканал» 
Баштанською міською радою в  тісній співпраці з громадськими організаціями 
залучено допомоги в сумі 8 млн. гривень, а саме: 3,2 млн. - екскаватор JCB,          
1,3 млн. грн. – гіпохлорит натрію, 0,5 млн. грн. – реагенти та тестові прилади,   
1,7 млн. грн. – труби та інше обладнання. 
      Комунальне підприємство «Добробут» протягом 2022 року, вірніше його 
працівники  були активними учасниками всіх подій, що відбувались в громаді, 
а саме – очищенні території міста від боєприпасів та залишків ворожої техніки, 

що лишились в центрі міста після бойового зіткнення 01 березня, розборі 
завалів та вивезення уламків покрівель, вікон, дверей, інших залишків 
будівельного матеріалу після  численних обстрілів міста, завантаженні-
розвантаженні, переміщенні, складуванні, комплектуванні продовольчих 
наборів тощо. 
      Але окрім справ воєнного  часу ще й виконували свої повсякденні обов’язки 
та завдання пов’язані з благоустрієм нашого міста. Декілька цифр, так за 2022 
рік працівниками КП «Добробут» здійснено: 

1. Очищення проїжджої частини доріг з твердим покриттям від грязі вручну 
– 99,0 тис.кв.м. 
2. Прибирання сміття на узбіччях, в резервах, на відкосах, розподілювальній 
смузі  - 11,0 тис.кв.м. 
3. Прополювання квітників - 17,5 тис.кв.м. 
4. Копання могил – 78 од. 



5. Вивезення сміття - 7608,5 м.куб. 
6. Планування площ автогрейдером – 568  м.куб. 
7. Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість 
ковша екскаватора 0,25 м3. – 2845 тон 

8. Надання послуг автовишкою – 160 маш-год 

9. Очищення середньозабрудненого покриття від сміття та нанесеного 
грунту біля бордюру прибиральною машиною «Bobcat» - 300 км.прох. 
10. Очищення урн із навантаженням сміття в транспортні засоби -          

506 м.куб. 
    Проведено дуже багато роботи, яка виконувалася системно і старанно,  

всього не перелічити.  
     Завдяки тісній співпраці міської ради та міжнародних благодійних 
організацій та волонтерів залучено для КП «Добробут» новий автомобіль типу 
«Bobcat»,   установку для різки та демонтажу асфальтового покриття, яка вже 
активно використовується при облаштуванні кладовища, шини для трактору та 
прицепів, бензопили тощо. 

  
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

      Збройна агресія росії проти України внесла свої корективи у роботу і 
працівників цього напрямку роботи, але ніяк не завадила роботі щодо 
забезпечення своєчасного прийому документів на призначення державних 
допомог, житлових субсидій, пільг, компенсацій , надання соціальних послуг, 
оформлення довідок внутрішньо переміщеним особам та допомоги  на 
проживання. 
      У 2022 році  за рахунок коштів міського бюджету через Комплексну міську 
програму соціального захисту населення «Турбота»  використано              
583,628 тис.грн. 
      Зокрема, виплачено допомогу 13 сім’ям в сумі  120,0 тис.грн. та  7дітям на 
суму 140,0 тис.грн.  військовослужбовців Збройних Сил України та інших 
формувань у тому числі добровольців добровольчих формувань Баштанської 
територіальної громади, які загинули  під час проходження військової служби 
по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового 
завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії російської 
федерації проти України. 
       Виплачено  одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям  ЗСУ 
та інших формувань у тому числі добровольців добровольчих формувань 
Баштанської територіальної громади, які отримали поранення, контузію 
внаслідок виконання службових обов’язків по захисту безпеки населення, 
інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони 
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України 9 особам на 
суму 27,0 тис.грн. 
      Виплачено одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих та померлих 
учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані на суму   
31,0 тис. грн.  62 особам. Не залишаються поза увагою і учасники бойових дій 
періоду Другої Світової війни, на даний час 1 особа отримала 1,0 тис.грн. до 77 
річниці Перемоги в Другій Світовій війні. 



      Протягом року виплачено кошти на оплату житлово - комунальних послуг  
окремих категорій громадян  (особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи)              
7 особам на суму 28,9 тис. грн.. 
      Забезпечено заходи щодо вшанування пам’яті загиблих 

військовослужбовців ЗСУ та добровольців добровольчих формувань, в  т.ч. 
Баштанської територіальної громади шляхом виготовлення та встановлення 
флагштоків в кількості 13 штук на суму 39,988 тис.грн. 
      Надано адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах в сумі 57,5 тис. грн., допомогу отримали  23 особи. 
        Надано матеріальної допомоги на поховання безробітним, 
незастрахованим особам, придбання вінків, квітів в сумі 17,04 тис. грн, 
допомогу отримали 10 осіб. 
       Адресну допомогу дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю ( на 
лікування) на суму 6,5 тис. грн, отримали 3 особи. 
       Надано одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії в сумі 5,0 тис.грн, допомогу 
отримали 5 осіб. 
       Надано матеріальну допомогу особам з інвалідністю, які потребують 
процедури гемодіалізу в КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанської міської 
ради» в сумі 8,0 тис.грн, допомогу отримали  2 особи. 

Оплачено послуги поховання внутрішньо переміщеної особи, смерть якої 
наступила внаслідок російської агресії 1 особі на суму 5,820 тис.грн. 
      Виплачено компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 
суму 71,729 тис. грн. 
      З метою забезпечення реалізації прав пільгових категорій громадян на 
безкоштовний проїзд  залізничним транспортом відшкодовано АТ 
«Укрзалізниці»  2,506 тис. грн.. 
     Відшкодовано кошти ПАТ «Укртелеком» за надання пільг з послуг зв’язку 
на суму 21,674 тис. грн.. 
    Окрім того, ще  і за рахунок коштів обласного бюджету використано        
211,628 тис.грн, а саме на: 

 

надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої 
світової війни на суму 60,0 тис. грн; 

 

надання матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних сил 
України, які загинули при виконанні службових обов’язків на тимчасово 
окупованій території  на сході України на суму 60,0 тис грн; 

 

 надання  матеріальну допомогу сім’ям загиблих та померлих учасників 
бойових дій в Афганістані,  особам з інвалідністю внаслідок війни на території 
інших держав суму 25,52 тис.грн; 

 

 надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників 
АТО/ООС на сході України на суму 30,0 тис.грн; 

 



надання одноразової  матеріальної допомоги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 в сумі 15,95 тис.грн             
5 особам; 

 

виплату компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування 
автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам на  суму 12,422 тис. 
грн; 

 

виплату компенсації на відшкодування витрат на поховання  учасника 
бойових дій внаслідок війни в сумі 7,736 тис.грн, 2 особи. 
 

      КУ «Центр надання соціальних послуг» у 2022 році в умовах воєнного стану 
не припиняла діяльність та  працювала відповідно до Закону України «Про 
соціальні послуги». 
      Одним із провідних напрямків роботи закладу є професійна допомога 

особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, які опинились у 

складних життєвих обставинах і не могли самостійно їх подолати. 
     Протягом 2022 року виявлено 1417 осіб, які потребували соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) у відділеннях КУ «Центр надання 
соціальних послуг», фактично надано соціальних послуг  100%  потребуючих, а 
саме: 

відділення соціальної допомоги вдома та натуральної допомоги – 557 осіб; 
 

відділення соціальної допомоги – 823 особи; 
 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання – 33 особи (7 тимчасово переселені особи). 
 

     Міською радою було направлено продуктів харчування на загальну суму 
246,6 тис.грн. для підопічних відділення стаціонарного догляду,  було 
забезпечено повноцінне та збалансоване харчування. Для забезпечення 
відділення також було надано генератор, що дало можливість безперебійно 
опалювати приміщення, оскільки газове опалення працює тільки при наявності 
електричного мотора. Задля покращення умов проживання людей похилого 
віку було надано м’який інвентар, а саме: матраци, подушки, ковдри, постільну 

білизну, що суттєво покращило матеріальне становище установи. 
     В рамках програми «DOBRE», для обладнання приміщень нічного 

перебування осіб без постійного місця проживання надійшли меблі та побутова 

техніка – пральна та сушильна машина, електробойлер, душова кабіна, 
відремонтовано підсобні приміщення, відремонтовано водомережу. В планах 
замінити покрівлю, замінити вікна на енергоефективні.  
     З метою якісного надання послуги соціальна адаптація, обладнано кімнату 
«Центр психологічної підтримки та соціальної реабілітації». 
     Громадська організація «Ресурсний центр громадських ініціатив», в рамках 

угоди з міською радою, безкоштовно передав меблі, комп’ютерну техніку, 
канцелярські товари, навчальні посібники та інше для успішної роботи кімнати 

на загальну суму 134,2 тис.грн. 



    У місті діє дві комунальні установи «Міський центр реабілітації для дітей з 
інвалідністю» та «Баштанський міський територіальний центр соціального 
обслуговування населення», які постійно опікуються  людьми з особливими 
потребами та людьми,  які не здатні до  самообслуговування. 
    В умовах воєнного стану особливої уваги та підтримки потребували діти з 
інвалідністю, тому було прийнято рішення про надання послуг з реабілітації за 
місцем проживання дітей, яке було вчасним і необхідним. 
    Працівники соціальної сфери в постійному режимі долучались і до процесів 
організації та видачі гуманітарної допомоги жителям громади та ВПО, які 
змушені були покинути свої домівки. Це і видача продуктових наборів, засобів 
гігієни, хліба – найменш забезпеченим верствам населення громади. Насправді, 
це – колосальна та важка робота, як фізично так і морально. Слід зауважити, що 
ця робота на плечах практично повністю жіночого колективу.   
  

ОСВІТА 
 

    Країна-агресор знищила або пошкодила велику кількість об’єктів соціальної 
інфраструктури, позбавляючи українців можливості отримати доступ до якісної 
освіти. 
    Враховуючи те, що Баштанська громада входить до переліку громад, які 
знаходяться в зоні активних бойових дій, з 24.02.2022 освітній процес у 

загальноосвітніх закладах освіти здійснюється в дистанційному режимі, в 

дошкільних, позашкільних закладах освіти призупинено освітній 

процес. Зважаючи на це, затверджені кошторисні призначення по галузі 
«Освіта»  були зменшені на 15496,5 тис.грн. 
     Видатки по галузі «Освіта» протягом 2022 року здійснювалися з 

врахуванням обмежень та черговості, встановлених постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.06.2021 № 590 “Про затвердження Порядку виконання 
повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 
умовах воєнного стану ”. Від початку повномасштабного вторгнення росії в 
Україну, внаслідок бомбардувань та обстрілів російської армії в нашій громаді 
постраждало 10 навчальних закладів, 1(ДЮСШ) – зруйновано повністю. 
   Станом на 31.12.2022 року по галузі «Освіта» використано 123329 тис.грн. 

 

За рахунок залишку освітньої субвенції, який утворився на кінець 2022 
року, за статтею: заходи з усунення аварій, було здійснено поточний ремонт 
покрівлі та заміну вікон на суму 1244,6 тис. грн. 
 

На кошти, в сумі 5605,5 тис. грн, отримані від Баштанської районної 
військової адміністрації, придбано металопластикові вікна. 

 

На кошти, в сумі 492,9 тис. грн, отримані від Баштанської міської ради, 
закуплено будівельні матеріали для усунення пошкоджень. 

 

За підтримки міської ради для  забезпечення безперебійної роботи закладів 



освіти та Пунктів Незламності, які діють на базі навчальних закладах, (в 
громаді таких налічується 7), було отримано джерела резервного живлення 
«Генератори» на суму 509,726 тис. грн. 

 

На підготовку об’єктів до опалювального сезону та здійснення заходів з 

енергозбереження в освітніх закладах було витрачено кошти в сумі 362,2 

тис.грн.  
 

На базі навчальних закладів громади створено і підготовлені 7 Пунктів 
Незламності. 

 

    В цей важкий воєнний час важливим завданням для нас залишається 
вирішення питання надання якісних освітніх послуг. Для покращення роботи 
вчителів закладів освіти, було надано сучасні технічні засоби: 
 

хромбуки на суму 159,216 тис. грн.; 
ноутбуки на суму 861,313 тис. грн. 
 

Учні громади отримали: 
 

планшети на суму 551,565 тис.грн, 

рюкзаки з шкільним приладдям на суму 649,0 тис.грн.  
 

      Незважаючи на скрутний час, для забезпечення підвозу дітей придбано 2 
автобуси на суму 5118,00 тис. грн., які будуть використовуватись відразу як 
тільки це стане можливим. 
     Працівники освіти неодноразово отримували гуманітарну допомогу у 
вигляді продуктових наборів. 
 

КУЛЬТУРА 
 

     Працівниками відділу розвитку культури та туризму у 2022 році проведено 
понад 600 культурно-масових заходів, на які використано 13 тис. грн. 
      Викладачами музичної школи збережено учнівський контингент, який 

становить 105 дітей . 

     Заклади культури громади приймали участь в конкурсах: Міжнародному 
конкурсі мистецтв «Талантія», Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Тополя 
fest», Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Гармонія», 
Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Start Fest», Міжнародному 

багатожанровому фестивалі-конкурсі «Країна Кобзаря», Інтернаціональному 

міжнародному фестивалі «Оpen Art Fest – Ankara 2022», Міжнародному 

мульти-жанровому фестивалі «Touch the heart», Всеукраїнському конкурсі 
«Новорічні дива», Всеукраїнському конкурсі мистецтв « Різдвяна Україна 
2022р.» 

    Основним завданням краєзнавчого музею є збереження і розвиток історико-

культурної спадщини та національних традицій. Персонал працює над 

збереженням, обліковуванням та збором експонатів. Проведено роботу по 



відновленню зруйнованої покрівлі закладу.  Ведеться  робота над збором 
матеріалів для створення експозицій після війни. 
    Працівники клубних закладів провели творчі благодійні акції, а саме: 
культурно-мистецька акція «Разом до Перемоги», «Подарунок захиснику», 
«Молодь за мир в Україні», мистецький патріотичний онлайн-проєкт «Дякую 

тобі, солдате», флеш-моб «Мир тобі, великий світе» та інші. З початку 

військової агресії до цього часу працівники разом із баштанчанами зібрали на 
потреби ЗСУ близько  50 тисяч гривень. Ці кошти використані на придбання 
аптечок, продуктів харчування, одягу, взуття. 
     За рахунок місцевого бюджету  проведено відновлення  приміщень закладів 
культури: 
 

Бібліотеки – 2887,00 грн; 
 

Дитячої музичної школи – 47428,91 грн; 
 

краєзнавчого музею – 2795,00 грн. 
 

Міського будинку культури (заміна дверей, вікон, штукатурні роботи, 
монтаж стелі, монтаж електропроводки, поточний ремонт укриття) – 351,363 

тис. грн. 
Загалом на усунення пошкоджень   приміщень закладів культури 

внаслідок  воєнних дій    використано з місцевого бюджету  - 404,474 тис. грн,  
за кошти донорів та благодійників - 116,720 тис.грн. Відповідно до 
рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики, працівниками 
комунального закладу «Баштанська публічна бібліотека» здійснюється 
вилучення російської літератури. Бібліотекарі розпочали роботу з актуалізації 
книжкового фонду, списано 4457 примірників російськомовної літератури. У 
цьому році до фондів бібліотек благодійно надійшло 151  примірник 
україномовних книг. Війна внесла корективи в роботу всіх бібліотек громади. 
Довелось кардинально перебудовувати роботу, проводити дистанційне 

обслуговування користувачів, а заплановані заходи в онлайн форматі та 
впроваджувати нові форми роботи. У цей непростий час колективом 
Баштанської публічної бібліотеки впроваджено 6 нових віртуальних проєктів: 
«Літературний вікенд», «Краса природи в ліриці краян», «Читай! Скануй! 
Дивись!», «Книжкова пара», «Літературний календар», «Творчість заради 
перемоги». 
Загалом по КЗ «Баштанська публічна бібліотека» з липня проведено 32 

віртуальних та 28 масових заходів.  Підготовлено 5 буктрейлерів та 8 

відеороликів. 
    Баштанська публічна бібліотека є офіційним хабом на платформі «Дія. 
Цифрова освіта» та сприяє розвитку цифрової освіти: надає можливість всім 
охочим набути цифрових навичок. Протягом звітного періоду в Центрі вільного 
доступу до Інтернет Баштанської публічної бібліотеки на платформі єДопомога 
користувачам, внутрішньо-переміщеним особам надавалась допомога по 
оформленню заявок на фінансову підтримку від міжнародних організацій. 
Скористались цією послугою 52 людини. Бібліотечні працівники             



КЗ «Баштанська публічна бібліотека» поєднали свою професійну діяльність з 
волонтерською та продовжили працювати в надважких умовах. Бібліотечні 
працівники долучилися до реалізації проєкту благодійного фонду «Світлі 
справи», в рамках проєкту Президента України «Продуктовий набір кожному 
громадянину» колектив Баштанської публічної бібліотеки допомагав 
формувати продовольчі набори. В червні працівники Баштанської публічної 
бібліотеки долучились до Всеукраїнського проєкту зі створення алеї Слави ЗСУ 
в місті «100 лілій в 100 громад – заради Перемоги!». Також взяли участь у 
благодійній лотереї «Разом до Перемоги», яку організувала Баштанська міська 
рада до Дня Незалежності України. 
     За цей час взяли участь у зборі коштів на придбання маскувальних сіток для 
військових ЗСУ, займалися нарізкою тканини для створення маскувальних 
сіток та прийняли участь у зборі теплих речей для військовослужбовців ЗСУ.  
 

СПОРТ 
Спортсмени  Баштанщини – наша гордість. Розвитку спорту  завжди 

приділялось достатньо уваги, так планувалось і в 2022... 

Але збройна агресія росії завдала нам горя і втрутилась навіть в цю сферу 
нашого життя. Так, 07.06.2022 внаслідок підступного удару ракетами агресора 
знищено будівлю ДЮСШ, що завдало збитків на суму 35,7 млн.грн. 

На жаль, відновленню будівля не підлягає, але ми зробимо максимум, щоб 
залучити міжнародні благодійні організації для побудови нового сучасного 
комплексу з найкращим обладнанням, що забезпечить розвиток спорту в 
громаді. Проєкт відновлення ДЮСШ буде представлений на платформі 
«REBUILD UKRAINE - МІЖНАРОДНА ОФЛАЙН ПЛАТФОРМАДЛЯ 

ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ З МЕТОЮ ВІДБУДОВИ 

УКРАЇНИ». 

ЦНАП 

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації відділ 
«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Баштанської 
міської працював у звичайному режимі, з 24.02.2022 року робота в державних 
реєстрах відділом «ЦНАП» була призупинена. 

Відділом протягом 2022 поновлено доступ до державних реєстрів : 
- державний реєстр речових прав на нерухоме майно; 
- державний реєстр юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 
- реєстр територіальної громади. 
На даний момент відділ має можливість самостійно надавати відомості з 

Державного земельного кадастру. 
З початку 2022 року відділом надано 2024 адміністративні послуги з 

них: 
- 407 -  з реєстрації місця проживання; 
- 729 -  пов'язані з державною реєстрацією нерухомого майна; 



- 168 - пов'язані з державною реєстрацією бізнесу та громадських 
формувань; 

- 465 -  пов’язані з Державним земельним кадастром. 
За 2022 рік відділом отримано 530 тисяч грн адміністративного збору, з  
них: 

- 84 748 грн. - адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

- 136 194 грн. - адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

- 309 059 грн. -  адміністративний збір за інші адміністративні послуги. 
    Наприкінці 2022 року відділом ЦНАП Баштанської міської ради отримано  

Кейс “Мобільний Офіс” – комплект сучасної техніки, який забезпечить 
повноцінний прийом документів для надання адміністративних послуг за 
місцем перебування громадян. Окрім того, заплановано на 2023 рік та 
погоджено з благодійними організаціями надання необхідного обладнання для 
забезпечення безперебійної роботи ЦНАП з метою безперебійного надання 
повного спектру адміністративних послуг. Так, планується придбання системи 
електронної черги, що дозволить уникнути скупчення людей та організації 
роботи, придбання POS терміналу, для наближення банківських послуг та 
спрощення процедури отримання адміністративних послуг, покращить роботу 
ще й придбання системи електронного документообігу. Одна з головних 
новацій, яку планується запровадити – придбання робочої станції по 
оформленню та виготовленню біометричних паспортів та ID карток. 
 

 Дорогі Баштанчани! 
 

 У цьому звіті – мізерна частина щоденних, дрібних та малозначущих рутинних 

справ. Ми докладали багато зусиль, щоб замість багатьох «Коли буде?» 

Баштанчани могли сказати - «нарешті є». Ми прагнули максимально полегшити 

життя мешканців громади, захистити від лиха, подарувати моменти радості, 
задовольнити не лише базові потреби, а забезпечити нормальну 
життєдіяльність в громаді в умовах повномасштабної війни. Попереду в нас 
багато роботи задля Перемоги. Ми готові чути пропозиції щодо відновлення, 
покращення та створення нових благ в громаді.   
 


