
  

 
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 травня   2019 року                 Баштанка                                         № 87  

 

 

Про   стан роботи  із залучення 

інвестицій у 2018 році 

 

Керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Стратегічним планом розвитку Баштанської міської ради 

Миколаївської області на 2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної 

територіальної громади), заслухавши  інформацію начальника відділу 

енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестиції Шафорост Н.Г., 

виконавчий комітет міської ради    

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Інформацію начальника відділу енергоменеджменту, муніципальних 

ініціатив та інвестиції Шафорост Н.Г.  про стан роботи із залучення інвестицій 

у 2018 році по Баштанській ОТГ,  прийняти до відома (додається). 

 

2. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради 

(Зеркаліна Г.Р.), відділу розвитку культури і туризму  (Березовська С.В.), т.в.о. 

старост територіальних органів виконавчого комітету міської ради, старості 

села Новоєгорівка активізувати участь у розробці інвестиційних пропозицій, 

проектів, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань Стратегічного плану 

розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на 2018-2025 роки. 

(Баштанської об’єднаної територіальної громади). 

 

 

Міський голова                                                                           І.РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



Залучення інвестицій до Баштанської ОТГ у 2018 році 

 
Відповідно до визначених повноважень робота відділ енергоменеджменту, 

муніципальних ініціатив та інвестицій Баштанської міської ради спрямована на 

виконання покладених на нього завдань, опрацюванні доручень Мінрегіонбуду, 

Миколаївської ОДА, завдань і доручень керівництва Баштанської міської ради, 

а також на підготовку відповідних матеріалів за результатами проведеної 

роботи. 

Основними завданнями Відділу є забезпечення реалізації на території 

громади державної політики економічного і соціального розвитку; координації 

проектної діяльності; співпраці з міжнародними донорськими структурами; 

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у соціальній та гуманітарних 

сферах; забезпечення реалізації на території громади єдиної державної 

зовнішньо-економічної політики і державної політики у сфері зовнішніх 

зносин; державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-

приватного партнерства; державної політики у сфері туризму та 

енергоефективності. 

Упродовж звітного періоду відділом проведена наступна робота: 

Відділом підготовлено матеріали по 2 питаннях для розгляду на засідання 

колегії районної державної адміністрації,  0 проектів рішень міської ради, 0 

проектів розпоряджень голови Баштанської міської ради, а також інформаційні 

і аналітичних матеріали, які подавались Міністерству регіонального розвитку, 

обласній державній адміністрації, керівництву Баштанської міської ради. 

Баштанська міська рада прийняла участь у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

у 2018 році, та  підготувала  і подала проекти: 

-  «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці 

Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської 

області», Загальна вартість інвестиційного проекту – 41235,00 тис.грн., 

фінансування за рахунок коштів ДФРР: у 2018 році  – 37111,50 тис.грн.; 

фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету:  у 2018 році – 4123,50 

тис.грн.; 

- «Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від буд. №2 до буд.  

№142 в селі Явкине Баштанського району Миколаївської області», загальний 

бюджет проекту складає — 1108,8612 тис. грн.. 

очікуваний обсяг фінансування від ДФРР — 995,8612 тис.грн. 

місцевий бюджет - 113,00 тис. грн.,  

 -  «Створення спортивного осередку та оздоровлення громади міста Баштанки 

на базі Спорткомплексу по вулиці Олександра Сизоненка 1-б. м.Баштанки 

Миколаївської області», загальний обсяг фінансування проекту – 611,192 

тис.грн., кошти Державного регіонального фонду розвитку – 488,48 тис.грн., 

кошти міського бюджету – 122,71 тис.грн. 

-  «Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом  

відкриття  Центру надання адміністративних послуг Баштанської 

об’єднаної територіальної громади», загальний обсяг фінансування проекту – 

5463,267 тис.грн., кошти Державного фонду регіонального розвитку – 4590,248 



тис. грн.; кошти місцевого бюджету Баштанської міської ради – 873,019 тис. 

грн. 

- «Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів. Впровадження  

концепції "Нової української школи" на базі Баштанської ЗОШ №2 I-IIIст.», 

Загальний обсяг фінансування проекту – 12072,571 тис.грн, в тому числі 

кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році – 10515,861 

тис.грн., кошти бюджету Баштанської міської ради у 2018 році – 1556,71 тис. 

грн. 

Для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 

Миколаївській області у 2019 році, подано аж сім проектів, а саме: 
Назва проекту Сума, тис.грн. 

«Нове будівництво басейну для плавання збірного типу 

по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, 

Баштанського району Миколаївської області» 

57414,68485 

«Капітальний ремонт дороги по вул.Грушевського від 

буд.№2 до буд.№142 в селі Явкине Баштанського 

району Миколаївської області» 

1108,8612 

«Створення умов для надання якісних адміністративних 

послуг шляхом відкриття  Центру надання 

адміністративних послуг Баштанської об’єднаної 

територіальної громади» 

5463,267 

«Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів. 

Впровадження  концепції "Нової української школи" на 

базі Баштанської ЗОШ №2 I-IIIст.» 

24598,0823 

«Реконструкція Баштанської ЗОШ №1 І-ІІІ ст. по вул. 

Баштанської республіки, 32 в м.Баштанка 

Миколаївської області»  

21067,933 

«Придбання дорожньо-будівельної техніки для 

комунального підприємства «Добробут» Баштанської 

міської ради» 

8085,400 

«Реконструкція полігону твердих побутових відходів в 

м.Баштанка Миколаївської обл» 

17685,866 

Прийнято участь у конкурсах: 

 На отримання субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку подано такі 

проекти: 

1. «Дооснащення патологоанатомічного відділення Баштанської 

ЦРЛ», загальна вартість - 108,00 тис.грн., з яких 97,200 тис.грн. – кошти 

субвенції, 10,800 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 

2. «Придбання спеціальної техніки (рециклер асфальта) для ямкового 

ремонту доріг Баштанської міської ради», загальна вартість – 380,00 тис.грн., з 

яких 342,00 тис.грн. – кошти субвенції, 38,00 тис.грн. – кошти місцевого 

бюджету. 

3. «STEM-лабораторія – коворкінг-лабораторія під відкритим небом, 

для популяризації природничої освіти», загальна вартість – 418,00 тис.грн., з 



яких 380,00 тис.грн. – кошти субвенції, 38,00 тис.грн. – кошти місцевого 

бюджету. 

4. «Покращення матеріально-технічної бази інноваційних опорних 

начальних закладів та гімназії у межах нового освітнього округу м.Баштанка 

Миколаївської області», загальна вартість – 693,03тис.грн., з яких 

69,303тис.грн. – кошти міського бюджету, 623,727тис.грн.  – кошти субвенції. 

5. «Реконструкція дошкільного навчального закладу № 10 «Сонечко» 

в с. Новопавлівка  по вулиці Молодіжній,25  Баштанської міської ради 

Миколаївської області», загальна вартість – 366,458 тис.грн., з яких 322,483 

тис.грн. – кошти субвенції, 43,975 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 

6. «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти 

№3 «Чебурашка» по вул. Семена Бойченка, 21, м.Баштанка, Баштанського 

району, Миколаївської області», загальна вартість – 290,98тис.грн., з яких 

261,882тис.грн. – кошти субвенції, 29,098 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 

 На отримання субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

1. «STEM-лабораторія – коворкінг-лабораторія під відкритим небом, 

для популяризації природничої освіти», загальна вартість – 493,762 тис.грн., з 

яких 443,762 тис.грн. – кошти субвенції, 50,0 тис.грн. – кошти місцевого 

бюджету. 

2. "Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з 

впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4 в  с. 

Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області", загальна вартість – 

915,73796 тис.грн., з яких 780,07536 тис.грн. – кошти субвенції, 135,6626 
тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 

3. «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти 

№13 «Пролісок» по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району 

Миколаївської області», загальна вартість – 1636,3874 тис.грн., з яких 

1443,6874 тис.грн. – кошти субвенції, 192,700 тис.грн. – кошти місцевого 

бюджету. 

4. «Придбання спеціальної техніки (рециклер асфальта) для ямкового 

ремонту доріг Баштанської міської ради», загальна вартість – 450,0 тис.грн., з 

яких 400,000 тис.грн. – кошти субвенції,  50,00 тис.грн. – кошти місцевого 

бюджету. 

 На щорічний обласний конкурс проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування у 2018 році, подано такі проекти:  

1«Шкільна актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів.» в 

м. Баштанка». Загальний бюджет проекту 163,919 тис. грн. Бюджет міської 

ради – 82,060 тис. грн, обласний бюджет – 81,859 тис. грн. 

2.Проект Новопавлівського територіального органу «Створення 

новітнього освітнього середовища для початкових класів учнів Новопавлівської 

філії I-II ст. Баштанського опорного закладу ЗСО №2»  Загальний бюджет 

проекту  416,191 тис. грн. Бюджет міської ради 216,191 тис. грн, обласний 

бюджет - 200,000 тис. грн. 

3. «Підвищення якості життя мешканців житлового мікрорайону міста 

Баштанка, шляхом створення громадського простору біля «Пагорба Слави» - 



м.Баштанка. Загальний бюджет проекту 647,3038 тис. грн, у тому числі бюджет 

міської ради 447,3038 тис.грн.,  обласний бюджет -  200,000 тис. грн. 

4. “Капітальний ремонт частини скверу у мікрорайоні Переселення міста 

Баштанки”. Загальний бюджет проекту 500,014 тис. грн, у тому числі бюджет 

міської ради 300,014 тис.грн.,  обласний бюджет -  200,000 тис. грн. 

5. «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №6 

«Ягідка» по вул. І Продольна 6, м.Баштанка Миколаївської області».  Загальний 

бюджет проекту 189,364 тис. грн, у тому числі бюджет міської ради 94,682 

тис.грн.,  обласний бюджет -  94,682 тис. грн. 

 

 За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, 

щодо соціально-економічного розвитку територій Баштанською міською радою 

залучено 15989,102  тис.грн., а саме: 

- «Придбання бульдозера для комунального підприємства «Добробут» 

Баштанської міської ради», м.Баштанка, загальний бюджет проекту складає 

3800,00 тис.грн,  кошти субвенції  - 2740,80 тис.грн.. 

- «Реконструкція сільського будинку культури по вулиці Приінгульська, 114 с. 

Христофорівка Баштанського району Миколаївської області», загальний 

бюджет проекту складає 278,90 тис.грн, кошти субвенції 278,90 тис.грн.  

- «Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" в с. 

Новопавлівка по вулиці Молодіжній, 25 Баштанської міської ради 

Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 328,600 тис.грн, 

субвенція з державного бюджету 261,80 тис.грн, співфінансування з місцевого 

бюджету – 66,800 тис.грн. 

- «Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 7 "Лелеченя" по вул. 

Центральна, 57А в с. Добре, Баштанського району, Миколаївської області», 

загальний бюджет проекту складає 278,165 тис.грн, субвенція з державного 

бюджету 255,389 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 22,776 

тис.грн. 

- «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти № 13  

"Пролісок" по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району, 

Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 398,900 тис.грн, 

субвенція з державного бюджету 362,200 тис.грн, співфінансування з місцевого 

бюджету – 36,700 тис.грн. 

- «Реконструкція нежитлового приміщення під адмінприміщення 

Новоєгорівського територіального органу за адресою вул. Лесі Українки, 38, 

с.Новоєгорівка, Баштанського р-ну, Миколаївської області», загальний бюджет 

проекту складає 329,500 тис.грн, субвенція з державного бюджету 329,500 

тис.грн. 

- «Реконструкція  закладу дошкільної освіти №9  "Малятко" з впровадження 

сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченка,4  в с. Новоіванівка 

Баштанського району  Миколаївської області», загальний бюджет проекту 

складає 419,698 тис.грн, субвенція з державного бюджету 370,711 тис.грн, 

співфінансування з місцевого бюджету – 48,987 тис.грн. 

- «Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. 

Центральна, 46, с. Піски, Баштанського району, Миколаївської області», 

загальний бюджет проекту складає 381,300 тис.грн, субвенція з державного 



бюджету 315,600 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 65,700 

тис.грн. 

- «Капітальний ремонт частини приміщення Явкинської ЗОШ I-III ст. по вул. 

Грушевського,30,  с.Явкине, Баштанського району, Миколаївської області», 

загальний бюджет проекту складає 523,944 тис.грн, субвенція з державного 

бюджету 478,700 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 45,244 

тис.грн. 

- «Капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського сільського будинку культури 

по вул. Центральна, 32, с.Новосергіївка, Баштанського району, Миколаївської 

області», загальний бюджет проекту складає 462,840 тис.грн, субвенція з 

державного бюджету 232,100 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 

230,740 тис.грн. 

- «Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти  №3  "Чебурашка" по 

вул. Семена Бойченка, 21, м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської 

області», загальний бюджет проекту складає 686,871 тис.грн, субвенція з 

державного бюджету 489,400 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 

197,471 тис.грн. 

 «Ініціативна група» с.Явкине, Баштанського району Миколаївської 

області  підготувала проект на тему Дитячо-юнацький Експериментаріум 

«Історія розвитку технологічної думки», що отримав підтримку від «Фонду 

сім’ї Нечитайла» та планується реалізуватись у 2019 році. 

 Відділом було підготовлено та подано проектну заявку на участь у 

проекті «Підтримка та розвиток сталої мобільності в об’єднаних 

територіальних громадах» Програми «U-LEAD з Європою», що 

втілюватиметься спільно з Кластером сталої мобільності GIZ. Проект 

триватиме до жовтня 2019 року. 

 Завершується реалізація проекту за рахунок коштів ДФРР 2017 

«Переоснащення насосних станцій систем водопостачання ІІ та ІІІ підйому 

міста Баштанка та сіл Добре та Новоєгорівка», загальна вартість проекту – 

3806,46 тис.грн., в тому числі кошти ДФРР – 3157,243 тис.грн., місцевого 

бюджету – 614,84 тис.грн., КП МІСЬКВОДОКАНАЛ – 34,377 тис.грн. 

 У рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи»             

Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) за                

підтримки Агентства США USAID у 2017 році було підписано Меморандум 

про співпрацю та впровадження Бюджету участі. За методологічної та 

інформаційної підтримки ІБСЕД проект у 2017 році завершено. Згідно 

Меморандуму, по завершенню проекту Платформа Бюджету участі повинна 

бути платною. Проте, у 2018 році Бюджет участі на території Баштанської 

міської ради було здійснено у рамках компоненту Програми ДОБРЕ. 

Рішеннями сесій міської ради було затверджено нове Положення та параметри 

на 2018 рік. Прийом проектів проводився з 14 травня. На кінець року маємо 

такий результат: переможцями стали 11 проектів на суму 543,221 тис.грн.: 

«Сучасний електрокардіограф для 

сільської амбулаторії (с.Н-Єгорівка та 

с. Добре)-Телемедицина», Петренко 

Катерина Леонідівна  (с.Н-Єгорівка) 

придбання діагностичного 

комплексу «Тредекс-

Телекард» , та 

комплектуючих до нього. 48100,00 



«Школа творчості: облаштування 

актової зали у Плющівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів», Романюк Світлана 

Олександрівна (с.Плющівка) 

 

ремонт приміщення, 

придбання штор, жалюзей, 

стільців. 49471,00 

«Придбання інтерактивного 

(мультимедійного) комплексу для 

учнів початкових класів Баштанської 

ЗОШ №2»,   Гвалія Анна Учаєвна  

(м.Баштанка)  

придбання інтерактивного 

(мультимедійного 

комплексу, доставка та 

монтаж обладнання  50000,00 

«Оновлення матеріально-технічної 

бази у Новоєгорівській сільській 

бібліотеці», Даценюк Марина 

Сергіївна  (с.Новоєгорівка) 

придбання столу-кафедри, 

журнальних столиків, 

стелажів для книг, 

книжкових полиць, 

ламбрекенів, тюлів та 

гардин, стендів, 

комп’ютера, принтера, 

проектора, 

мультимедійного екрана, 

відеокамери  47300,00 

 «Я Люблю Баштанку» - арт об’єкт в 

парку ім. Семена Бойченка по 

вул.Ювілейна 84б, м.Баштанка»,  

Заболотня Лідія Іванівна  

(м.Баштанка) 

виготовлення ескізу арт-

об’єкта, виготовлення 

скульптрних букв та знаків 

«Я люблю баштанку», 

встановлення 

скульптурних букв 48500,00 

 «Вуличні тренажери для сільської 

школи» с.Новоєгорівка, автор   

Сербіна Віта Володимирівна  

(с.Новоєгорівка) 

придбання  сучасного 

спортивного майданчика, 

встановлення тренажерів 49855,00 

  «Комфорт родинного дозвілля» Мила 

Оксана Михайлівна  (м.Баштанка) 

придбання та встановлення 

гойдалки, грального 

комлексу(горка),світильни

ків  49995,00 

«Збережемо тепло для дітей»  

Кравчук Альона Миколаївна  

(м.Баштанка) 

придбання та встановлення 

7 шт. енергозберігаючих 

вікон з герметичними 

скопакетами 50000,00 

«Впровадження інформаційно - 

комунікаційних технологій в освітній 

процес Баштанської ЗОШ №2» 

Бєлугіна Зоя Олександрівна  

(м.Баштанка) 

придбання компьютерної 

техніки (ноутбук, 

монітор,презентер, миша 

безпровідна, кронштейн, 

Wi-Fi  50000,00 



 «Добробут нашої оселі» Луценко 

Олена Олександрівна (м.Баштанка) 

придбання та встановлення 

металопластикових вікон, 

лавок біля під’їздів, 

облаштування входу у 

під’їзд, придбання та 

встановлення обладнання 

на дитячий ігровий 

майданчик  50000,00 

 «Інтерактивний комплекс у садочку - 

наша мрія» Кравчина Альона 

Генадіївна  (с.Новопавлівка) 

Придбання  та 

встановлення 

інтерактивного комплексу 

(дошки, ноутбуку, 

проектору) 50000,00 

 

 За підтримки спеціалістів Програми ДОБРЕ було проведено 

дослідження умов життя та якості громадських послуг в об’єднаній громаді, що 

дозволить  ознайомитись з поглядами і думками її жителів. Отримані таким 

чином знання дозволять раді та іншим установам громади вдосконалювати 

громадські послуги і нададуть можливість планувати розвиток нашої спільноти. 

Результати будуть використані до Стратегічного плану розвитку Баштанської 

міської ради. 

 Так, завершено розробку «Плану покращення надання послуги з 

водопостачання на 2018 – 2022 р.р.», реалізація заходів розпочнеться у 2019 

році. Також, обрано другу пріоритетну послугу (визначену мешканцями 

громади за результатами дослідження) для удосконалення у сфері питань 

житлово-комунального господарства – послуга з утримання та ремонту доріг. 

 В рамках співпраці Баштанської ОТГ та Програми «Децентралізація 

– шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE), що виконується 

міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), наразі 

реалізовано три проекти: «Кінотеатр під відкритим небом «Кінорай» та 

«Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов 

роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням 

широкого залучення громадськості» (облаштування зали засідань).  Ще одним 

досягненням стала реалізація проекту «Проведення байкерського фестивалю 

«Чупакабра», що передбачений Стратегією розвитку Баштанської ОТГ до 

2025року. Внесок  DOBRE – 109,700 тис.грн. Внесок Баштанської міської ради 

– 12,540 тис.грн. 

 У рамках Програми ДОБРЕ розпочато впровадження кейсу 

«Місцевий економічний розвиток»(МЕР): підготовлено та подано на 

електронну інвестиційну платфому UkraineInvest тізери з трьома вільними 

земельними ділянками, з яких одна під промислову забудову та дві – під 

розміщення альтернативних джерел енергії. А також, тізер з інвестиційною 

пропозицією щодо оснащення цеху з переробки фруктів. 

 На виконання заходів у рамках компоненту з місцевого 

економічного розвитку, розпочато роботу над проектом створення ярмарково-

фестивальної площі-трансформера. Для реалізації даного проекту Програма 



ДОБРЕ залучила експертів з ланшафтного дизайну, міська рада виділила 5 га 

земельної ділянки. Реалізація даного проекту створить умови для 

самозайнятості населення, поліпшить умови культурного та творчого розвитку 

для населення, надасть поштовх для підприємницької, туристичної та 

фермерської діяльності. 

 Глобальну роботу проведено у розробці концепції інвестиційно-

промислового комплексу «Баштанка». Мета створення даного комплексу 

полягає у забезпеченні сталого економічного розвитку Баштанської ОТГ 

шляхом формування територій з облаштованою інфраструктурою для 

розміщення нових об'єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики і 

супутніх послуг, спрямованих на забезпечення економічного зростання, 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади, 

підвищення конкурентоспроможності регіону, збільшення надходжень до 

бюджету громади та Державного бюджету України, а також активізації 

інвестиційної діяльності як на території громади, так і в регіоні. Розробка 

концепції знаходиться на завершальній стадії. Наступний крок у цій роботі 

проведення громадських обговорень, внесення необхідних змін у стратегічний 

план розвитку Баштанської ОТГ. 

 Відділом проведено Моніторинг Плану заходів з реалізації 

Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018-2027 р.: 

- підготовлено розгорнутий звіт про хід виконання Стратегічного плану 

розвитку Баштанської міської ради на 2018-2027 р.; 

- проведено моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегічного 

плану розвитку Баштанської міської ради на 2018-2027 р., за результатами 

якого підготовлені аналітичні довідки (за півріччя, за рік). 

 З метою прийняття участі у стратегічному плануванні 

Миколаївської області, відділом енергоменеджменту, муніципальних ініціатив 

та інвестицій було розроблено та подано проектні пропозиції для включення їх 

до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Миколаївської області. 

 Сьогодні Баштанська громада є членом Асоціації 

«Енергоефективні міста України», що має на меті задоволення своїх членів і 

територіальної громади новими технологіями, інвестиціями, розвитком 

співробітництва та обміну досвідом з українськими і закордонними партнерами 

в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, 

наданні якісних енергетичних послуг, підвищенні енергетичної безпеки та 

забезпеченні сталого розвитку населення. В рамках даного проекту відділом 

енергоменеджменту муніципальних ініціатив та інвестицій завершено  роботу з 

розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку  

Крім того протягом року об’єкти, що належать комунальній власності 

Баштанської територіальної громади, щоденно моніторять споживання 

ресурсів, аналізують та контролюють отримані дані АІС «Енергосервіс». З 

боку відділу проводиться координування даного напрямку та збирається 

відповідна аналітика. 

 

 

 



 

Баштанську ОТГ було відібрано до чисельності перших 30 громад, які 

стали учасниками Проекту «Енергоефективність у громадах II», що 

впроваджується в Україні компанією 

DeutscheGesellschaftfurInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH» за 

дорученням Програми «U-LEADз Європою». У рамках якого протягом 2018-

2019 року буде проведено багато заходів, відвідано навчання та тренінги в 

сфері енергоефективності та покращено роботу системи енергоменеджменту. 

У вересні 2018р Асоціація ОТГ реалізувала Проект «Марафон: 

енергоефективна та безпечна громада» за підтримки Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPROта 

проекту «Реформи у сфері енергоефективності», що виконується 

DeutscheGesellschaftfurInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням 

уряду Німеччини та представниками бізнесу: компанія «ДАТАГРУП», ТОВ 

«Ондулін Будівельні матеріали», ТОВ «Золотой Мандарин Квадра».В даному 

Проекті Баштанська ОТГ була однією із чотирьох громад вибраних для 

прикладу, метою якого було визначення успішних практик та можливостей 

розвитку у сфері безпеки та ефективності громад. Згідно цього проекту ЗДО №6 

«Ягідка» прийняв участь у конкурсі «Енергоефективна громада»та став 

переможцем - проведення енергоаудиту. 

Баштанська ОТГвзяла участь та була відібрана у програмі обміну 

досвідом та стажувань «Від міста до міста» (City2City) в рамках проекту 

«Угода мерів-Схід». Метою є розбудова міст, що перебувають на початку 

шляху розробки сталої енергетичної політики в рамках реалізації зобов’язань 

перед ініціативою «Угоди мерів». 

Протягом року було прийнято участь в онлайн вебінарах по розробці 

ПДСЕР, аналізу системи енергомоніторингу та структури енергоменеджменту, 

врахуванням змін клімату в розвитку громади, організація Днів сталої 

енергії…. 

 Участь у нарадах та підвищення кваліфікації працівниками 

Відділу. Протягом 2018 року працівники Відділу  брали участь в засіданнях 

колегії облдержадміністрації, селекторних, апаратних нарадах, засіданнях 

постійних комісій міської ради, семінарах, тренінгах що стосується роботи 

відділу, міжнародних заходах. Активно, цілеспрямовано, систематично і 

результативно працівники Відділу працювали над підвищенням професійного 

рівня. Зокрема,  начальник відділу Наталя Шафорост отримала диплом про 

закінчення школи місцевого самоврядування DESPRO - 2018. 

 

 

Начальник відділу енергоменеджменту,  

муніципальних ініціатив та інвестицій                                     Н.ШАФОРОСТ 


