
 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

06 жовтня 2021 року                      Баштанка                                           №215                  

  

Про попередній розгляд проєкту 
рішення Баштанської міської ради 

«Про хід виконання Програми 
розвитку та збереження зелених зон в 
межах Баштанської ТГ на 2017-

2022роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 06 квітня 2017 року 
№3» 

 

 

 

Керуючись пунктом  1 частини другої  статті 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проєкт рішення Баштанської 
міської ради «Про хід виконання Програми розвитку та збереження зелених зон 
в межах Баштанської ТГ на 2017-2022роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 06 квітня 2017 року №3», виконавчий комітет  міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

Схвалити проєкт рішення Баштанської міської ради «Про хід виконання 
Програми розвитку та збереження зелених зон в межах Баштанської ТГ на 
2017-2022роки, затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року 
№3» та винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії міської ради 

(проєкт рішення додається). 
 

 

Міський голова                                 Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 
            

 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

     

від «___»_________20___  року № ____     ХУІ сесія восьмого скликання 
    Баштанка                                                       
 

 

Про хід виконання Програми 
розвитку та збереження зелених 
зон в межах Баштанської ТГ на 
2017-2022роки, затвердженої 
рішенням міської ради від         
06 квітня 2017 року №3 

 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про хід 
виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в межах Баштанської 
ТГ на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради  від 06 квітня 2017 
року №3, враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку та збереження 
зелених зон в межах Баштанської ТГ на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 
міської ради  від 06 квітня 2017 року №3, прийняти до відома. 
 2. Відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності продовжити 
заходи по озелененню парків, скверів Баштанської територіальної громади з 
виконанням елементів ландшафтного дизайну.  

 

 

Міський голова        Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ  

про хід виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в межах 
Баштанської ТГ за 2020 рік та I перше півріччя 2021 року . 

 В ході виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в межах 
Баштанського ТГ за 2020 рік було придбано посадкового матеріалу на суму 135090 
грн. з міського  бюджету. 
 В листопаді 2020 року було придбано 7 саджанців туї західної  форми 
«Смарагд» спіраль на 17640 грн., 50 саджанців туї західної «Смарагд» на 38250 
грн., 38 кущів ялівцю китайського «Спартан» на 20520 грн., 40 кущів самшиту 
вічнозеленого форми кулі на 10800 грн., 4 кущі самшиту вічнозеленого форми кулі 
на 6120 грн., 4 куща форзиції на 1980 грн., 10 саджанців верби білої на 6300 грн., 
60 саджанців кальпи бузколистої на 33480 грн. 
 З цього посадкового матеріалу в Баштанка було висаджено: 6 саджанців туї 
західної «Смарагд» форми спіраль (5 на площі «Єдності» та 1 в парковій зоні 
дитячого містечка «Казка»), 26 саджанців туї «Смарагд» (24 на площі «Єдності» та 
2 в парковій зоні дитячого містечка «Казка»), 14 кущів самшиту вічнозеленого 
форми кулі (5 на площі «Єдності», 6 в парковій зоні дитячого містечка «Казка» та 
3 в парку імені «Семена Бойченка»), 4 куща форзиції (в парку імені «Семена 
Бойченка»), 10 саджанців верби білої (в парку імені «Семена Бойченка»), та 52 
саджанці катальпи бузколистої (10 в парку імені «Семена Бойченка» та 42 в парку 
імені «Івана Калініченка») 
 По селам Баштанського ТГ було передано та посаджено: 1 саджанець туї 
західної «Смарагд» форми спіраль (Новоіванівський ТОВК), 38 кущів ялівцю 
китайського «Спартан» (Добренський ТОВК-2, Новосергієвський ТОВК-4, 

Новоіванівський ТОВК-2, Новопавлівський ТОВК-2, Новоєгорівський ТОВК-6, 

Плющівський ТОВК-4, Пісківський ТОВК-2, Христофорівський ТОВК-4, 

Явкинський ТОВК-4), 30 кущів самшиту вічнозеленого форми кулі (Добренський 
ТОВК-4, Новосергієвський ТОВК-4, Новоіванівський ТОВК-4, Новопавлівський 
ТОВК-2, Новоєгорівський ТОВК-6, Плющівський ТОВК-4, Пісківський ТОВК-4, 

Христофорівський ТОВК-4, Явкинський ТОВК-4), 24 саджанці туї західної 
«Смарагд» (Добренський ТОВК-2, Новосергієвський ТОВК-2, Новоіванівський 
ТОВК-4, Новопавлівський ТОВК-4, Новоєгорівський ТОВК-4, Плющівський 
ТОВК-2, Пісківський ТОВК-2, Христофорівський ТОВК-2, Явкинський ТОВК-2). 

 Також в ході виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в 
межах Баштанського ТГ в 2021 році було витрачено 42500 грн. з міського 
бюджету. 
 В 2021 році було придбано 5 саджанців верби Вавилонської на 2250 грн., 5 
саджанців платан кленолистий на 2000 грн., 2 саджанця сливи «Пісарді» на 1200 
грн., 1 саджанець павлонія повстиста на 200 грн., 3 саджанця гінко дволопатевий 
на 900 грн., 180 саджанців піраканти «Ред Колумс» на 16200 грн., 3саджанці 
пухироплідника «Діабло» на 450 грн., 100 саджанців ялівця козацького на 8800 
грн., 5 саджанці винограду дівочого на 500 грн. Увесь посадковий матеріал було 
висаджено в м.Баштанка на Ярмарковій площі. Також було придбано 100 
саджанців павлонії на 10000 грн. та передано на Явкинський ТОВК. 
 

Начальник відділу житлово-комунального  
господарства, благоустрою, будівництва,  
розвитку інфраструктури та комунальної власності             Юрій ВЕЛИКОРОД 


