
  

 

 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 17 грудня  2019 року               Баштанка                                                №241     
 

Про попередній розгляд проєкту 

рішення Баштанської міської ради 

«Про  звіт Баштанського міського 

голови про свою діяльність відповідно 

до повноважень, визначених статтею 

42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», роботу 

Баштанської міської ради та її 

виконавчих органів ради» 
 

  Розглянувши проєкт рішення Баштанської міської ради «Про  звіт 

Баштанського міського голови про свою діяльність відповідно до повноважень, 

визначених статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих органів ради», 

керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Схвалити проєкт  рішення Баштанської міської ради «Про  звіт 

Баштанського міського голови про свою діяльність відповідно до повноважень, 

визначених статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих органів ради» та 

винести даний проєкт на розгляд чергової сесії Баштанської міської ради 

(проєкт рішення додається).  

 

 

Міський голова                                                                      Іван РУБСЬКИЙ 
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БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від            грудня_2019 року    №        ХLІ   сесія сьомого скликання 

Баштанка  

 

Про звіт Баштанського міського голови 

про діяльність відповідно до 

повноважень, визначених статтями 26,42, 

главою 2 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», роботу 

Баштанської міської ради та її виконавчих 

органів  

      

Заслухавши та обговоривши звіт Баштанського міського голови   

Рубського І.В. про діяльність відповідно до повноважень, визначених    

статтями 26, 42, главою 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», роботу Баштанської міської ради і її виконавчих органів,  здійснення 

державної регуляторної політики виконавчим апаратом Баштанської міської 

ради та виконання повноважень, наданих відповідно до чинного законодавства, 

за  період з січня по грудень 2019 року включно, на підставі пункту 9 частини 

першої  статті 26, частин шостої та сьомої статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частин третьої, сьомої та 

восьмої статті 30 Регламенту роботи Баштанської міської ради сьомого 

скликання, затвердженого рішенням міської ради від 28 грудня 2016 року №11, 

враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

Звіт Баштанського міського голови РУБСЬКОГО Івана Васильовича про  

діяльність відповідно до повноважень, визначених статтями 26 42, главою 2 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Баштанської 

міської ради і її виконавчих органів,  здійснення державної регуляторної 

політики виконавчим апаратом Баштанської міської ради та виконання 

повноважень, наданих відповідно до чинного законодавства, за  період з січня 

по грудень 2019 року включно  прийняти до відома (додається).  

 

Міський голова                                                                      Іван РУБСЬКИЙ  
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ДОДАТОК 

до рішення міської ради  

від «   » грудня 2019 р. № 

 

З В І Т 

Баштанського міського голови про  діяльність  

відповідно до повноважень, визначених статтями 26, 42, главою 2 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Баштанської 

міської  ради та її виконавчих органів за 2019 рік  

 

Надається  звіт Баштанського міського голови відповідно до  

повноважень визначених статтями 26, 42, главою 2 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» про діяльність відповідно до повноважень, 

та про роботу Баштанської міської ради, її виконавчих органів за 2019 рік . 

Підсумовуючи роботу за 2019 рік можна сказати, що все таки нам вдалося 

чимало. У співпраці з небайдужим депутаським корпусом, виконавчим 

комітетом, завдяки кваліфікованій роботі апарату міської ради  нам вдалося 

реалізувати цілий ряд проектів соціально – економічного значення з метою 

покращення умов проживання наших мешканців, навчання і виховання дітей, 

організації досугу громадян. 

Не можна не помітити, як змінилася більшість обʼєктів освіти, культури, 

парки відпочинку, Погорби Слави. Значно поповнилася матеріально-технічна 

база комунальних установ.    

Протягом січня-листопада 2019 року було забезпечено підготовку, 

проведення засідань постійних комісій міської ради: 

- з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, 

інвестицій та регуляторної політики – 15 засідань; 

- з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 

благоустрою та екології – 6 засідань;  

-  з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового 

обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, 

духовності, законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності та 

етики - 8 засідань; 

-  з питань транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, 

житлово-комунального господарства, приватизації та власності – 3 

засідання. 

Протягом 2019 року відбулося 8 сесій міської ради сьомого скликання. 

Депутатами на засіданнях профільних комісій та пленарних засіданнях ради 

було розглянуто понад 230 проектів рішень (дані без врахування проектів 

рішень 41 сесії міської ради сьомого скликання).  

Окрім того, відділом організаційно-кадрової роботи було підготовлено 

інформаційні матеріали для проведення депутатами міської ради звітів перед 

виборцями, а також надано матеріали для розміщення звітів на офіційному 

сайті міської ради.  
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Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

забезпечується ведення роботи щодо підтримки в актуальному стані 

інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті міста, а також своєчасне 

оприлюднення інших інформацій. Протягом 2019 року було надано для 

оприлюднення 235 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 32 

протоколи засідання постійних комісій міської ради, 8 протоколів сесій міської 

ради та 228 прийнятих рішень міської ради. 

З  метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради 

та депутатського корпусу, забезпечується робота системи для голосування 

«ГОЛОС», завдяки якій є можливість ведення прямої трансляції засідань сесії 

міської ради на каналі YouTube. Протягом 2019 року було проведено 

трансляцію 8 таких засідань.  

На контролі відділу організаційно-кадрової роботи та контролю 

знаходиться 27 галузевих програм міської ради. В 2019 році було затверджено 5 

нових програм та Генеральний план м.Баштанка та с.Добре. Крім того, в 

поточному році з метою контролю розглянуто хід виконання та внесено зміни 

до 17 програм. 

Відділом організаційно-кадрової роботи та контролю постійно ведеться 

прийом громадян, що мають необхідність в підготовці актів депутатів міської 

ради з різних питань та забезпечується засвідчення підписів депутатів міської 

ради. Станом 09.12.2019 року було засвідчено близько 800 актів депутатів 

міської ради.  

Відділом організаційно-кадрової роботи та контролю забезпечується 

реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого 

самоврядування та з питань трудового законодавства у виконавчих органах 

міської ради, вживаються заходи щодо забезпечення документального 

оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та 

трудових відносин. В даному напрямку роботи спеціалістами відділу 

забезпечено підготовку розпоряджень міського голови з кадрових питань - 151 

розпорядження; про надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з 

навчанням - 153 розпорядження, з адміністративно – господарських питань – 

250 розпоряджень. 

Окрім того, на відділ покладено обов'язки щодо оформлення трудових 

відносин з працівниками, направленими до міської ради для участі в 

оплачуваних громадських роботах. Так, протягом 2019 року було прийнято та 

звільнено працівників прийнятих на період оплачуваних громадських робіт – 

175 чоловік. Дані громадяни виконували роботи з благоустрою населених 

пунктів Баштанської ОТГ, озеленення території громади, здійснювали 

прибирання Меморіальних комплексів, Пагорбів Слави, територій кладовищ, 

догляд за зеленими насадженнями, тощо.  
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Також, у зв'язку із кадровими змінами відділом було забезпечено 

підготовку та проведення 6 конкурсів на заміщення вакантних посад посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

Відділом організаційно-кадрової роботи та контролю відповідно до 

рішення виконавчого комітету міської ради забезпечується робота  органу опіки 

та піклування при виконкомі міської ради. В напрямку цієї роботи  було 

підготовлено і проведено 14 засідань органу опіки та піклування та 30 рішень 

неодноразово проводилась робота щодо обстеження умов проживання 

малолітніх та неповнолітніх дітей, підготовка відповідних актів та висновків 

для об'єктивного розгляду матеріалів у різних інстанціях.  

Бащштанська ОТГ є членом двох Асоціацій ОМС:  Асоціація ОТГ та 

Асоціація міст України.  Баштанський міський голова Рубський І.В. в 2019 році 

обраний головою Миколаївського регіонального віділення Всеукраїнської 

Асоціації органів місцевого самоврядування ОТГ, а також увійшов до складу 

президії даної Асоціації та очолює секторальну платформу «Місцевий 

економічний розвиток та інвестиції». 

В рамках проведення регуляторної політики у 2019 році прийнято 1 

регуляторний акт – рішення міської ради від 25.06.2019 р. № 3 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради 

обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік.» 

Виконавчий комітет 

Виконавчим органом Баштанської міської ради є виконавчий комітет ради, 

утворений рішенням міської ради від 28 грудня 2016 року № 8 «Про 

затвердження виконавчого комітету Баштанської міської ради» в кількості 30 

осіб на чолі з міським головою. Виконавчий комітет ради здійснює свою 

діяльність на основі власних та делегованих повноважень, передбачених 

статтями 27-40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

чинного законодавства, керується Положенням та Регламентом виконавчого 

комітету Баштанської міської ради сьомого скликання, які затверджені рішенням 

від 04 травня 2018 року № 13.  

З початку року відбулося 24 засідання виконавчого комітету міської ради, 

розглянуто 240 питань, на яких, крім попереднього розгляду сесійних питань, 

розглянуто ряд інших, зокрема: 

 Про затвердження проектно-кошторисних документацій; 

 Про присвоєння поштових адрес; 

 Про взяття на квартирний облік громадян; 

 Про надання дозволу на реєстрацію малолітніх дітей; 

 Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення; 

 Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових 

відходів; 

 Про санітарну обрізку та видалення сухостійних дерев; 
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 Про адміністративне стягнення за статтями 197, 198 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

 Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами; 

 Про передачу та списання майна комунальної власності Баштанської 

об’єднаної територіальної громади; 

 Про заборону купання на водних об’єктах; 

 Про встановлення дорожніх знаків у місті Баштанка; 

 Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради; 

На засіданні виконавчого комітету заслуховувались звіти про роботу 

комунальних підприємств «Добробут» та «Міськводоканал». 

З метою дотримання правил поведінки, належного правопорядку в 

населених пунктах громади, а також в місцях відпочинку, попередження 

правопорушень серед неповнолітніх, у рамках звіту про виконання заходів 

Комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 

захисту конституційних прав і свобод громадян заслуховувалися питання про 

стан охорони громадського порядку на території громади. 

Крім того, заслухано звіти: 

 про роботу житлової комісії; 

 про роботу органу опіки і піклування при виконавчому комітеті міської 

ради; 

 про стан роботи із залучення інвестицій у 2018 році; 

 про стан роботи з енергоефективності у 2018 році. 

  

Міський   бюджет об’єднаної територіальної громади у 2019 році 

 

Доходи  

         Виконання міського бюджету в умовах реформованого бюджетного та            

податкового законодавств 2019 року було спрямовано на забезпечення               

стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для стабільного            

розвитку економіки та соціального захисту громадян. 

         З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського  бюджету 

Баштанської міської ради  та залучення додаткових резервів їх наповнення у   

2019 році, встановлено жорсткий контроль за станом  виконання дохідної             

частини бюджету. З цією метою постійно  проводиться всебічний аналіз сплати 

суб’єктами підприємницької діяльності податків і  зборів на відповідних  

територіях та дотримання ними зобов’язань по сплаті податків і платежів до 

міського бюджету.  

        Так, надходження податків і зборів  до загального та спеціального фондів              

міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.12.2019 року              

складає  98421,866 тис. грн.,  або 100,4 відсотка  до  плану звітного періоду             

(більше на 419,753 тис. грн.) з них до: 
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- загального фонду надійшло  91173,609 тис. грн., або 100,3 відсотка до  

плану звітного періоду. Приріст до плану звітного періоду склав   308,490  тис. 

грн., або 0,3 відсотка. 

      Протягом звітного періоду залучено перевиконання доходів загального          

фонду в сумі 3024,458 тис.грн. 

         Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального          

фонду міського бюджету за січень - листопад 2019 року в порівнянні з                

аналогічним періодом минулого року приріст міського  бюджету в цілому 

складає  12,3 відсотка, або більше на 9997,408 тис.грн.  

      Станом на 01.12.2019 виконання дохідної частини  міського бюджету  до 

річного плану складає  88,0 відсотка, без урахування змін – 90,7 відсотка,при 

річній нормі за 11 місяців – 91,7%.   

- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) –   7248,257 

тис. грн., або 101,6 відсотка,  до  плану звітного періоду. Приріст до минулого 

року  склав 3951,692тис.грн., або 2,2 р.б. 

          

      За 2019 рік очікується надходження податків і зборів до загального           

фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) 100600,0 тис. грн. при              

плані з урахуванням внесених змін  100570,008 тис. грн., або 100,0 відсотків.               

       По основних джерелах загального  фонду очікується приріст, а саме по: 

-     податку  та збору  на доходи фізичних осіб – 56156,4 тис.грн., або 

100 відсотків до річного плану.  До минулого року приріст склав 23,3% або             

більше на 10618,4 тис.грн (за рахунок збільшення доходів населення та розміру 

мінімальної  заробітної плати, а також виплати дивідендів від ТДВ 

«Баштанський сирзавод» та сплати ПДФО від окружної виборчої комісії); 

-    податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості  –  3929,1тис.грн, або 106,7 відсотків до річного 

плану з урахуванням змін, або більше на 243,0 тис.грн. До минулого року 

приріст склав 22,3 відсотка, або 716,8 тис.грн. 

-          єдиному податку – 15610,2 тис,грн., або 101,4 відсотка річного плану з 

урахуванням змін, або більше на 215,1 тис.грн. До минулого року приріст склав 

8,5 відсотка, або 1222,3 тис.грн. 

         По спеціальному фонду очікувана сума надходжень складає               

7813,6 тис.грн., або 102,0 відсотка річного плану з урахуванням змін, або        

більше на 149,9 тис.грн. До минулого року приріст склав 12,9 відсотка, або                 

більше на 893,9 тис.грн. 

      Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню            

передбачених планів проведена з усіма територіальними органами міського 

бюджету. Тому, станом на 01.01.2020 передбачені плани очікується виконати в 

повному обсязі.  

       Для вирішення проблемних питань, які виникають у ході виконання             

міського бюджету виконкомом міської ради  створено міську тимчасову              

комісію з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків,             

зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету (розпорядження міського 

голови від 20.04.2017 № 62-г). Крім того, питання наповнення міського           
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бюджету розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському               

голові за участю старост та землевпорядників територіальних органів              

виконавчого комітету міської ради. 

 

Видатки 

Обсяг очікуваного виконання  видаткової частини загального               

фонду міського  бюджету Баштанської міської ради з урахуванням                

трансфертів станом на  01.01.2020  року складає 171819,3 тис. грн, або               

98,2 % до річного плану з урахуванням змін.  

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 87,4% коштів 

загального фонду міського бюджету  (150114,3 тис. грн.). Питома вага                    

заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках                        

складає  64,2% (110257,1 тис. грн), оплати продуктів харчування – 1,4%                                

(2430,8 тис. грн), енергоносіїв – 5,9% (10070,7 тис. грн), поточні трансферти – 

15,6 %  (26772,6 тис. грн ),  соціальне забезпечення – 0,3% (551,3 тис. грн).  

 

 
Аналіз очікуваного виконання  видатків загального фонду 

міського бюджету  за  2019 рік 
                                                               тис. грн. 

 

Найменування витрат 

Затверджено 

на 2019 рік з 

урахуванням 

змін 

Очікуване 

виконання 

за 2019 рік  

% 

виконання 

до річного 

плану 

Структура 

видатків  

 

 

 

Заробітна плата з  

 нарахуваннями 110367,5 110257,1 99,9 64,2 

 Медикаменти 31,8 31,8 100,0 0,0 

 Пр  Продукти харчування  2475,4 2430,8 98,2 1,4 

 

Оплата енергоносіїв 

всього; в т.ч. 11709,8 10070,7 86,0 5,9 

 

Оплата 

водопостачання  

 

277,8 227,8 100 0,2 

 Оплата електроенергії 3287,0 3287,0 100 1,9 

 

Оплата природного  

газу  7739,8 6100,7 78,8 4,6 

 Тверде паливо 405,2 405,2 100 0,2 

 Поточні трансферти 26772,6 26772,6 100 15,6 

 

Соціальне 

забезпечення 551,3 551,3 100,0 0,3 

 Капітальні трансферти 2209,5 2209,5 

              

100,0 1,3 

 Інші видатки 20850,8 19495,5 93,5 11,3 

 Всього: 174968,7 171819,3 98,2 100,0 

          

Відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2019 рік» учасниками бюджетного процесу  протягом звітного періоду 2019 

року  проведено  роботу щодо забезпечення своєчасної  виплати заробітної 
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плати працівникам бюджетної сфери, з урахуванням  підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати, розміру І тарифного розряду по ЄТС. 

Протягом року здійснювались відповідні заходи, які дали можливість 

провести розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії,                 

придбані продукти харчування і медикаменти та інші соціально значущі                

видатки.  

Очікуване виконання капітальних  видатків  у 2019 році  складає         

46271,3 тис. грн, що на 49,0 %, або 15215,5 тис. грн  більше  до минулого року  

(31055,8  тис. грн.), в тому числі загальний фонд – 2209,5 тис. грн. (капітальні 

трансферти), спеціальний фонд – 44061,8 тис. грн. 

По загальному фонду бюджету – 2209,5 тис.  грн: 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету на придбання комп’ютерної техніки Баштанській центральній 

районній лікарні на суму 94,2 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету обласному бюджету за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду  для 

співфінансування видатків для придбання шкільного автобусу на суму       

2000,0 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров"я 

(придбання холтерівського монітору) на суму 90,0 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування 

закупівлі музичних інструментів, комп"ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту на суму 25,3 тис. грн. 

 по спеціальному фонду бюджету  - 44061,8 тис. грн: 

придбання обладнання предметів довгострокового використання – 

8809,1 тис. грн (придбано комп’ютерне обладнання; трубу сталеву; дитячий 

спортивно – ігровий комплекс; обладнання для ігрового майданчика; альтанку;  

поповнено бібліотечний фонд; обладнання для кабінету фізики та хімії; 

холодильник для ЗДО «Ягідка»; електричну плиту для ЗДО «Краплинка»;   

проектор та екран для Гімназії; телевізор Баштанському ОЗ ЗСО №1; 

багатофункціональний пристрій Баштанському ОЗ ЗСО №1; кухонний комбайн 

Баштанському ОЗ ЗСО №1; меблі Баштанському ОЗ ЗСО №1;  лінгафонний 

кабінет Баштанському ОЗ ЗСО №1; фотоапарат для Новоіванівської філії І-ІІ 

ст.;       ноутбук  та принтерн  для Новопавлівської філії І-ІІ ст.; мультимедійний 

проектор та комп’ютерне обладнання  для Христофорівської ЗОШ;  музичні 

інструменти та аксесуари для БДЮТ; весло байдарочне карбонове «Юніор - 

ЕКС» для веслувальної бази «Елінг» Баштанської ДЮСШ; гімнастичний 

інвентар; спортивний інвентар; ноутбук для БДЮТ; інтерактивні стрілецькі 

тренажери «Захисник вітчизни для Баштанської гімназії та Баштанського ОЗ 

ЗСО №1; оргтехніку для закладів дошкільної освіти громади; комплекти меблів 

для закладів дошкільної освіти громади;  взято на облік  передане майно 

інклюзивно- ресурсному центру, а саме: інтерактивні панелі, інтерактивна 

підлога, персональний комп’ютер, комплект колекційного обладнання та 

комплект сучасних методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей;  

взято на облік безкоштовно отримане обладнання для облаштування актової 
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зали від партнера - Агенства США з міжнародного розвитку (USAID); 

придбано піаніно; взято на облік об’єкти благоустрою,  багатофункціональний 

пристрій;  фотографічне обладнання;  дитячий дерев’яний майданчик ; грейдер; 

засувки, клапани;  комп’ютер для ЗДО «Віночок»;  мембраний лічильник, 

кухонне та  електрично – побутові прилади для ЗДО « Дюймовочка»; 

дидактичний  матеріал; шкільні меблі; кухонне приладдя для Новоєгорівської 

ЗОШ;  комп’ютер для ДЮСШ;  акустичну систему для Новоєгорівського СБК;  

акустичну систему для Новоіванівського СБК;  ноутбук для Баштанського 

музею, тощо). 

капітальне будівництво (придбання) житла – 500,0 тис. грн, в тому 

числі: придбано житло для надання в службове користування працівникам 

прокуратури; 

капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  -                            

26560,6 тис. грн, в тому числі:  нове будівництво басейну збірного типу на 

суму 24755,8 тис. грн, коригування  проектно – кошторисної документації на 

будівництво приміщення ЦНАПу на суму 43,8 тис. грн, експертиза проекту  

будівництва  приміщення ЦНАПу на суму 5,2 тис. грн, виготовлення проектно - 

кошторисної документації на нове будівництво ярмарково – фестивальної 

площі на суму 129,4 тис.грн, експертиза проектно - кошторисної документації 

на нове будівництво ярмарково – фестивальної площі на суму 26,4 тис.грн, нове 

будівництво спортивного комплексного майданчика зі штучним покриттям" 

ДЮСШ на суму 1600 тис. грн);  

капітальний ремонт інших об’єктів – 6738,0 тис. грн (виготовлення 

проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт музею на суму 

50,0 тис. грн;  капітальний ремонт адмінприміщення Новоєгорівського 

територіального органу на суму 273,7 тис. грн;  капітальний ремонт фонтану в 

центральному парку на суму   40,2 тис. грн; капітальний ремонт Пагорбу Слави 

с. Піски на суму 127,5 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої 

системи газопостачання ЗДО «Дюймовочка» на суму 20,8 тис. грн; капітальний 

ремонт покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського ОЗ 

ЗСО №1 на суму  972,0 тис. грн; капітальний ремонт ганку Баштанського ОЗ 

ЗСО №1 на суму  320,3 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої 

системи газопостачання Баштанського ОЗ ЗСО №1 та №2 на суму   89,3 тис. 

грн; капітальний ремонт ганку Пісківської ЗОШ на суму                233,6 тис. грн;  

капітальний ремонт частини приміщення Баштанського БДЮТ на суму 137,7 

тис. грн; капітальний ремонт Міського інклюзивно – ресурсного центру на суму   

534,9 тис. грн, капітальний ремонт ФАПу  с. Добре  суму 625,3 тис. грн, 

капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. 

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

709,0 тис. грн, виготовлення ПКД  « Капітальний ремонт ганку Плющівської 

ЗОШ» на суму 31,0 тис. грн», капітальний ремонт ЗДО «Пролісок» с. Плющівка 

на суму 299,1 тис. грн, капітальний ремонт Явкинського сільського 

культурного центру дозвілля на суму  676,9 тис. грн, капітальний ремонт доріг 

на суму 1449,2 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського СК на 

суму 22,3 тис. грн, капітальний ремонт СБК на суму 125,2 тис. грн); 
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реконструкція та реставрація інших об’єктів  на суму                          

1454,1 тис. грн (Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з 

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

с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області"(Коригування) на 

суму  476,0 тис. грн, реконструкція сільського будинку культури по вул. 

Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району Миколаївської 

області на суму  458,6тис. грн, реконструкція дошкільного навчального закладу 

№10  "Сонечко" по вул. Молодіжній, 25 в с. Новопавлівка Баштанського району 

Миколаївської області на суму 479,1 тис. грн, реконструкція існуючої системи 

газопостачання Новопавлівського ФАПУ на суму 15,4 тис. грн, реконструкція 

системи газопостачання у дитячому будинку сімейного типу родини Плотнік по  

вул. Європейська,10 м. Баштанка – 25,0 тис. грн ). 
 

Інвестиційна діяльність 

Протягом 2019 року  Баштанська громада активно працювала по 

залученню інвестицій. 

З початком року продовжено реалізацію проекту «Нове будівництво 

басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 А 

м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області» за рахунок коштів 

ДФРР, що передбачені у розмірі 19000,0тис. грн. та співфінансування з 

міського бюджету -1900,0тис. грн. 

Баштанська міська рада для участі у конкурсному відборі інвестиційних 

програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2020 році, підготувала і 

подала три  проекти, а саме: 

- «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах КП 

«Міськводоканал»  Баштанської міської ради», загальна вартість інвестиційного 

проекту – 5113,22тис.грн, 

фінансування за рахунок коштів ДФРР –4535,43тис.грн; 

 фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету – 531,77тис.грн; 

 інші учасники проекту  – 46,02 тис. грн. 

- «Забезпечення КП «Добробут» Баштанської міської ради технікою для 

проведення ремонту та будівництва доріг комунальної форми власності», 

загальна вартість інвестиційного проекту: 11673,681 тис. грн; 

фінансування за рахунок коштів  ДФРР: 10468,681 тис. грн; 

фінансування за рахунок коштів  місцевого бюджету: 1205,000 тис. грн. 

-  «Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом 

відкриття  Центру надання адміністративних послуг Баштанської об’єднаної 

територіальної громади», загальна вартість інвестиційного проекту – 7313,134 

тис. грн, в тому числі: 

фінансування за рахунок коштів  ДФРР– 6574,907 тис. грн; 

фінансування за рахунок коштів  місцевого бюджету – 738,227 тис. грн. 

       З метою прийняття участі у розробці Стратегічного плану розвитку 

Миколаївської області, відділом енергоменеджменту, муніципальних ініціатив 

та інвестицій було розроблено та подано проектні пропозиції для включення їх 

до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області у 2018-

2020 роках. 
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       Згідно Меморандуму по завершенню проекту Платформа Бюджету участі 

повинна бути платною. Проте, у 2018 та 2019  роках діяльність Платформа 

Бюджету участі на території Баштанської міської ради було здійснено у рамках 

компоненту Програми ДОБРЕ. Прийом проектів проводився з 11 березня по 7 

квітня. Подано 39 проектів загальною вартістю 2189,262 тис. грн: 

1. «Сучасна шкільна їдальня для Добренської ЗОШ Баштанської 

міської ради», автор проекту Бойчук Марія Анатоліївна – 60000 тис. грн; 

2. «Тренажерний майданчик по вулиці Промисловій», автор проекту 

Пантелейчук Микола Анатолійович – 60000 тис. грн; 

3. «Збережене здоров’я завдяки комфорту», автор проекту Локатир 

Олена Петрівна – 60000 тис. грн; 

4. «Сучасні нові каруселі-малюки здорові та веселі», автор проекту 

Кравчук Альона Миколаївна – 60000 тис. грн; 

5. «Майданчик для дітей молодшого групи у Плющівському дитячому 

садку», автор проекту Кодак Любов Андріївна – 59885 тис. грн; 

6. «Сучасним учням - сучасний кабінет фізики», автор проекту 

Гречановський Микола Геннадійович – 59990 тис. грн; 

7. «Дитячий майданчик-місце щасливого дитинства», автор 

проекту Чернова Зінаїда Миколаївна – 59400 тис. грн; 

8. «Наш садочок ‒ другий дім», автор проекту Кравчина Альона 

Генадіївна – 60000 тис. грн; 

9. «Благоустрій шкільної їдальні Плющівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів», автор проекту Таранкова Світлана Володимирівна – 59975 тис. 

грн; 

10. «Збережемо тепло для юних танцюристів», автор проекту 

Сидорика Наталія Володимирівна – 59996 тис. грн; 

11. «Куточок для відпочинку та занять під відкритим небом», 

автор проекту Максимова Ольга Василівна – 59860 тис. грн; 

12. «Смачно, безпечно, корисно», автор проекту Постика Тетяна 

Іванівна – 60000 тис. грн; 

13. «Майданчик моєї мрії" Новоєгорівський ЗДО №8 "Дивограй», 

автор проекту Молодан Олена Анатоліївна – 60000 тис. грн; 

14. «Ми обираємо СПОРТ», автор проекту Березовська Світлана 

Вікторівна – 59700 тис. грн; 

15. «Бібліотека - це світ нових можливостей», автор проекту 

Даценюк Марина Сергіївна – 59967 тис. грн; 

16. «Модернізація ігрового майданчика Баштанського ЗДО №2 

«Віночок», автор проекту Митрофанова Тетяна Миколаївна – 60000 тис. 

грн; 

17. «Створення комфортних умов для занять художньої 

самодіяльності», автор проекту Крамаренко Ольга Борисівна – 59999 тис. 

грн; 

18. «Інтерактивний простір. Мультимедійне обладнання для 

початкових класів», автор проекту Березовська Світлана Вікторівна – 

59999 тис. грн; 
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19. «Створення умов для всебічного розвитку дітей в школі 

мистецтв», автор проекту Березовська Світлана Вікторівна – 58743тис. 

грн; 

20. «Облаштування дитячого майданчика в Христофорівському 

ЗДО №14 «Веселка», автор проекту Новицька Світлана Юрієвна – 60000 

тис. грн; 

21. «Комфортні умови для жителів громади», автор проекту 

Каратєєва Валентина Миколаївна – 58420 тис. грн; 

22. «Сонце в долонях», автор проекту Мила Оксана Михайлівна – 

59758 тис. грн; 

23. «Фітнес- центр «RURAL FITNES», автор проекту Коврига 

Олександр Юрійович – 58878 тис. грн; 

24. «Теплий дім», автор проекту Гасиліна Наталія Олександрівна 

– 59905 тис. грн; 

25. «Тепла школа – здорові діти», автор проекту Котовська 

Валентина В’ячеславівна – 59999 тис. грн; 

26. «Нові двері - тепло в школі», автор проекту Сербул 

Валентина Володимирівна – 40304 тис. грн; 

27. «Комплектація спеціалізованими меблями сучасного 

лінгафонного кабінету Баштанської гімназії», автор проекту Гапішко 

Світлана Володимирівна – 59145 тис. грн; 

28. «Зона KINDERLAND у мікрорайоні Переселення», автор 

проекту Кунпан Тетяна Валеріївна – 60000 тис. грн; 

29. «Міні - фітнес зал «Територія здоров’я» у Новоєгорівському 

СБК», автор проекту Чубатенко Вікторія Сергіївна – 60000 тис. грн; 

30. «Розвиток культури ‒ джерело процвітання громади», автор 

проекту Якименко Сніжана Володимирівна – 59899 тис. грн; 

31. «АЛЬТАНКА», автор проекту Якименко Сніжана 

Володимирівна – 60000 тис. грн.; 

32. «Безпечний світ дітей», автор проекту Молодецький Павло 

Іванович – 59940 тис. грн; 

33. «Я в кіно», автор проекту Загорельська Дар'я Олегівна – 

60000 тис. грн; 

34. «Здорові діти ‒ щасливе майбутнє», автор проекту 

Молодецька Альона Валентинівна – 59300 тис. грн; 

35. «Мрії односельців», автор проекту Мельник Тетяна 

Валентинівна – 60000 тис. грн; 

36. «Придбання сценічних костюмів для закладів культури», 

автор проекту Березовська Світлана Вікторівна – 56200 тис. грн; 

37. «Байкерський фестиваль «Чупакабра», автор проекту 

Березовська Світлана Вікторівна – 60000 тис. грн. 

З них 2 проекти було не допущено до голосування у зв’язку з 

невідповідністю затвердженим параметрам в положенні, а саме: 

1. «Ковток якісної води ‒ море здоров'я учасників освітнього 

процесу», автор проекту Чертова Вікторія Миколаївна – 60000 тис. грн; 
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2. «АКВА», автор проекту Дуракова Наталія Василівна – 40000 тис. 

грн. 

За результатами голосування було визнано 10 проектів переможців 

Бюджету участі загальною вартістю 597 772 тис. грн, а саме: 

1. «Сучасна шкільна їдальня для Добренської ЗОШ Баштанської 

міської ради», автор проекту Бойчук Марія Анатоліївна – 60000 тис. грн. 

2. «Збережене здоров’я завдяки комфорту», с. Добре, автор проекту 

Локатир Олена Петрівна – 60000 тис. грн. 

3. «Сучасні нові каруселі-малюки здорові та веселі», м.Баштанка,  

автор проекту Кравчук  Альона Миколаївна – 60000 тис. грн. 

4. «Сучасним учням ‒ сучасний кабінет фізики», с. Новоєгорівка, 

автор проекту Гречановський Микола Геннадійович – 59990 тис. грн. 

5. «Модернізація ігрового майданчика Баштанського ЗДО №2 

«Віночок», м. Баштанка, автор проекту Митрофанова Тетяна Миколаївна – 

60000 тис. грн. 

6. «Облаштування дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО 

№14 «Веселка», автор проекту Новицька Світлана Юрієвна – 60000 тис. грн. 

7. «Сонце в долонях», м.Баштанка, автор проекту Мила Оксана 

Михайлівна – 59758 тис. грн. 

8. «Фітнес- центр «RURAL FITNES», с. Явкине, автор проекту 

Коврига Олександр Юрійович – 59878 тис. грн. 

9. «Теплий дім», м. Баштанка, автор проекту Гасиліна Наталія 

Олександрівна – 59001 тис. грн. 

10.  «Комплектація спеціалізованими меблями сучасного лінгафонного 

кабінету Баштанської гімназії», автор проекту Гапішко Світлана 

Володимирівна – 59145 тис. грн. 

           У поточному році передбачено 6681,0 тис. грн на фінансування проектів 

за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, на отримання яких було подано до Мінрегіонбуду та 

затверджено ним такі проекти: 

 «Придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального 

підприємства «Добробут» Баштанської міської ради», загальна вартість 

2496,0тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції; 

 «Капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський 

міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського 

району Миколаївської області» по вул.1-го Травня, 14-а, м. Баштанка 

Миколаївської області», загальна вартість на 2019 рік складає 534,923тис.грн., з 

яких: 368,0тис.грн. за рахунок коштів субвенції та 166,923тис.грн. за рахунок 

коштів міського бюджету; 

 «Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна, 35 в с. Добре 

Баштанського району Миколаївської області», загальна вартість 694,395 тис. 

грн, з яких: 646,895 тис. грн за рахунок коштів субвенції та 47,500тис. грн за 

рахунок коштів міського бюджету; 

 "Реконструкція закладу дошкільної освіти № 9 "Малятко" з 

впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченка, 4, в 

с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області" (Коригування), 
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загальна вартість на 2019 рік 475,99тис. грн, що передбачені за рахунок коштів 

субвенції; 

 «Капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного 

центру (центр дозвілля) по вул. Грушевського, 48 с. Явкине Баштанського 

району Миколаївської області», загальна вартість на 2019 рік 680,514тис. грн, з 

яких: 624,289тис. грн за рахунок коштів субвенції та 56,225 тис. грн за рахунок 

коштів міського бюджету; 

 «Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко"по вул. 

Молодіжній, 25 В с. Новопавлівка Баштанського району Миколаївської 

області» (Коригування), загальною вартістю на 2019 рік 479,09тис. грн, що 

передбачені за рахунок коштів субвенції; 

 «Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. 

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

загальною вартістю на 2019 рік 715,636 тис. грн, що передбачені за рахунок 

коштів субвенції; 

 «Реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114-

В с. Христофорівка Баштанського району Миколаївської області», загальною 

вартістю на 2019 рік 581,288 тис. грн, що передбачені за рахунок коштів 

субвенції; 

 «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №13 

«Пролісок» по вул. Садова, 58-В с. Плющівка Баштанського району 

Миколаївської області» (Коригування), загальною вартістю на 2019 рік 

293,807тис. грн, що передбачені за рахунок коштів субвенції. 

       Було подано 11 проектів на отримання фінансування за рахунок коштів 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку: 

1. «Оновлення матеріально-технічної бази Баштанського опорного 

закладу ЗСО I-III ступенів №2 по вул. Ювілейна, 102, м. Баштанка 

Миколаївської області», загальною вартістю – 174,570 тис. грн фінансування  за 

рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 157,113 тис. грн, 

за рахунок коштів місцевого бюджету – 17,457 тис. грн. 

2. «Нові інструменти для юних музикантів Баштанської дитячої 

музичної школи», загальною вартістю – 49,999 тис. грн. фінансування за 

рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 44,999 тис. грн., за 

рахунок коштів місцевого бюджету – 5,00 тис. грн.  

Зокрема отримали фінансування: 

3. «Оновлення харчоблоку – шлях до здорового харчування в закладі 

дошкільної освіти №4 «Дюймовочка» по вул. Баштанської республіки 11, 

м. Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю 99,750 тис. грн: 

фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 р – 

89,775 тис. грн, за рахунок коштів місцевого бюджету у 2018р – 9,975 тис. грн. 

4. «Створення сучасного освітнього простору у Плющівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів», загальною вартістю 149,337 тис. грн 

фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 

134,4033 тис. грн, за рахунок коштів місцевого бюджету – 14,9337 тис. грн. 
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5. «Оновлення класу інформатики Христофорівської ЗОШ I-III 

ступенів», загальною вартістю 149,120 тис. грн.: фінансування за рахунок 

коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 134,208 тис. грн, за 

рахунок коштів місцевого бюджету –14,912 тис. грн. 

6. «Створення комфортних умов для дітей закладу дошкільної освіти 

№6 «Ягідка» по вул. Перша Продольна 6, м. Баштанка Миколаївської області, 

шляхом застосування сучасних енергозберігаючих технологій» (заміна вікон та 

дверей), загальною вартістю – 318,018 тис. грн. фінансування за рахунок коштів 

субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 275,00 тис. грн., за рахунок коштів 

місцевого бюджету – 43,01832 тис. грн. 

7. «Покращення стану пральної кімнати Баштанського ЗДО №2 

"Віночок". Збереження чистоти у садочку», загальною вартістю – 124,692 тис. 

грн фінансування  за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році 

– 112,1929 тис. грн, за рахунок коштів місцевого бюджету – 12,50 тис. грн. 

8. «Надання нових можливостей для викладання інформатики  учням 

Баштанської гімназії», загальною вартістю – 247,984 тис. грн. фінансування  за 

рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 223,184 тис. грн.,  

за рахунок коштів місцевого бюджету – 24,800 тис. грн. 

9. «Створення мультимедійного простору  для ефективного навчання 

учнів Новосергіївської філії  І-ІІ ступенів Баштанського опорного ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів № 2», загальною вартістю – 95,3244 тис. грн фінансування за рахунок 

коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 85,7244 тис. грн,  за 

рахунок коштів місцевого бюджету – 9,60 тис. грн. 

10.  «Покращення умов приготування їжі для учнів Новоєгорівської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів по вул. Лесі Українки,40 в с. Новоєгорівка Баштанської 

міської ради Миколаївської області», загальною вартістю – 95,223 тис. грн 

фінансування  за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 

85,723 тис. грн, за рахунок коштів місцевого бюджету – 9,50 тис. грн. 

11. «Оновлення матеріально-технічної бази класу історії для учнів 

Баштанського опорного закладу ЗСО I-III ступенів №2 по вул. Ювілейна, 102, 

міста Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю – 87,905 тис. грн 

фінансування  за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 

79,115 тис. грн,  за рахунок коштів місцевого бюджету – 8,790 тис. грн. 

        У 2019 році було виділено  672,598 тис. грн на фінансування проектів за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, а саме:  

1. «Придбання оргтехніки (принтер/БФП) для Явкинського ЗДО 

№15»Калинонька», Новоєгорівського ЗДО №8 «Дивограй», Добренського ЗДО 

№7»Лелечиня», Пісківського ЗДО №12» Краплинка», Христофорівського 

ЗДО№14 «Веселка», Новоіванівського ЗДО№9 «Малятко», Плющівського 

ЗДО№13 «Пролісок», Баштанського ЗДО№6 «Ягідка» та ЗДО №2 «Віночок», 

загальною вартістю 12,60 тис. грн. 

2. «Реконструкція покрівлі їдальні та переходу до навчального 

корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої I-III ступенів №1 
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Баштанської міської ради Баштанської районної ради Миколаївської області», 

загальною вартістю 500,00 тис. грн; 

3. «Капітальний ремонт частини приміщень та придбання ноутбуку, 

проектору для БДЮТ в м. Баштанка, вул. Баштанської республіки, 

43Баштанського району Миколаївської області», вартістю 59,998 тис. грн; 

4. «Придбання спортінвентарю та обладнання для спортивної секції з 

греко-римської боротьби Баштанської дитячо-юнацької спортивної школи 

Баштанської міської ради Баштанського району(обладнання та інвентар 

спеціального та допоміжного призначень, контрольно-вимірювальні, суддівські 

та інформаційні засоби)», вартістю 100,00 тис. грн. 

           Для участі в обласному щорічному конкурсі проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування було підготовлено та подано 5 

проектних заявок: 

- «Створення новітнього освітнього середовища для початкових класів 

учнів Новопавлівської філії I-II ст.. Баштанського опорного закладу  ЗСО №2», 

загальною вартістю 416 191,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету 

216,191 тис. грн (50,0%); 

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

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

загальною вартістю 189 364,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету 

94 682,00 тис. грн (50,00%); 

- «Підвищення якості життя мешканців житлового мікрорайону міста 

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

загальною вартістю 647 303,80 грн, співфінансування з місцевого бюджету  

447 303,80 грн (69,10 %); 

- «Капітальний ремонт частини скверу у мікрорайоні Переселення міста 

Баштанки», загальною вартістю 500,014 тис. грн, співфінансування з місцевого 

бюджету 300,014 тис. грн (60%). 

Зокрема, профінансовано: 

- «Шкільна актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів», 

загальний бюджет проекту складає 163 919,00 грн, співфінансування з 

місцевого бюджету 82,060 тис. грн ( 50,06 %). 

       У поточному році реалізовано проект «Заміна насосного обладнання на 

свердловинах та запірної арматури в місті Баштанка та селах ОТГ» у рамках 

співпраці громади з програмою ДОБРЕ. Загальний бюджет проекту 

2938,517тис.грн., з яких: внесок ДОБРЕ – 2050,0334тис.грн. та внесок громади 

– 888,4836тис.грн. 

        У рамках виконання кейсів Програми ДОБРЕ розроблено та затверджено 

«Програму економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки» та «Програму підтримки молодіжної політики на 

території Баштанської міської ради (ОТГ) на 2019-2020 роки». Розроблено один 

із проектів, що включено до Програми МЕР, «Створення ярмарково-

фестивальної площі-трансформера «Ярмаркова», загальною вартістю 4211,029 

тис. грн, зокрема 2265,806 тис. грн – за рахунок коштів Програми DOBRE та 

1945,223 тис. грн – за рахунок коштів міського бюджету. Наразі затверджено 
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першу чергу виконання робіт на створення ярмарково-фестивальної площі-

трансформера та вже розпочато реалізацію. 

          Прийнято участь у спільному проекті Уряду Швеції та ПРООН в Україні 

«Посилене партнерство для сталого розвитку» шляхом подання проектних ідей: 

 «Створення умов для користування велотранспортом  як способу 

підвищення мобільності мешканців громади»; 

 «Впровадження системи переробки сільськогосподарських відходів для 

виробництва паливних брикетів»; 

 «Створення лінії по сортуванню та переробці твердих побутових відходів 

у м.Баштанка, Миколаївської області»; 

 «Забезпечення енергоефективності Баштанського закладу дошкільної 

освіти №3 «Чебурашка» з використанням альтернативних видів енергії»; 

 «Управління відходами». 

           Громадською організацією «Явкинці» подано дві проектні заявки на 

отримання грантових коштів: 

«Внутрішнє опорядження приміщення ХАБу у с. Явкине», загальною 

сумою 155,846 тис. грн на отримання гранту.  

«Створення науково-технічної SMART-лабораторії», загальною сумою 

148,281 тис. грн. 

         У січні 2019 року було подано «План дій зі сталого енергетичного 

розвитку та клімату Баштанської об’єднаної територіальної громади до 2030 

року» (далі ‒ ПДСЕР) до головного офісу Європейської Комісії «Угода мерів» 

на  перевірку. Що в майбутньому, після позитивного висновку, дає можливість 

Баштанській громаді брати участь у подальших грантах та конкурсах, що 

оголошує ЄС у рамках «Угоди мерів». 

         До Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради Миколаївської 

області на 2018-2025 роки, було добавлено нову операційну ціль 

«Енергоефективна та екологічно чиста громада», з усіма проектними 

пропозиціями. 

        Протягом 2019 році продовжується співпраця по Проекту 

«Енергоефективність у громадах II», що впроваджується в Україні компанією 

«Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за 

дорученням Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якого вручено кейс з 

спеціальним обладнанням, що використовуватиметься для перевірки втрат 

тепла в будівлі:  

 лазерний далекомір; 

 люксометр; 

 реєстратор температури та вологості; 

 енергометр; 

 ліхтар світлодіодний налобний; 

 зарядний пристрій для акумуляторів 

 тепловезійний інфракрасний термометр. 

       Заклад дошкільної освіти ( ЗДО)  №6 «Ягідка» м. Баштанка, у кінці 2018 

року прийняв участь у конкурсі «Енергоефективна громада» та став 

переможцем ‒ проведення енергоаудиту. Так у січні 2019року було проведено 

енергетичний аудит даного закладу, згідно якого визначено енергоефективні 
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заходи щодо зниження споживання теплової енергії на опалення будівлі, які 

передбачають глибоку термомодернізацію будівлі, що дозволить знизити 

споживання теплової енергії на опалення більш ніж вдвічі від базового рівня 

споживання (економія теплової енергії – 305,27 Гкал/рік та 6195 кВт год/рік, 

552,837 тис. грн/рік – чиста економія, термін окупності – 8,3 роки).  

        У рамках ініціативи «Розумний енергетичний менеджмент в ОТГ», що 

впроваджується за дорученням Програми «U-LEAD з Європою» компанією 

«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» та 

Асоціація «Енергоефективні міста України», що є уповноваженим партнером з 

реалізації одного з компонентів ініціативи, Баштанська об’єднана територіальна 

громада була відібрана для фінансування заходів з підвищення 

енергоефективності для громадських будівель. А саме – розробку проектно-

кошторисної документації (ПКД) для закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка» 

м. Баштанка (лише один об’єкт має звіт з енергетичного обстеження з 

пропонованими заходами для покращення енергоефективності об’єкту та 

енергетичним сертифікатом), вартістю 5000 Євро (у гривневому еквіваленті). 

         У 2018році впроваджена та діє електронна система обліку споживання 

енергоресурсів бюджетними установами громади. На сьогодні до системи 

електронного енергомоніторингу внесено 56 будівель: 10 адмінбудівель 

територіальних органів Баштанської ОТГ, 28 закладів освіти, молоді та спорту, 

18 закладів розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської 

міської ради. В рамках ініціативи «Розумний енергетичний менеджмент в 

ОТГ», з якою громада активно працюємо, та за підтримки Програми «U-Lead з 

Європою» компанією «Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH» Асоціація «Енергоефективні міста України» здійснила закупівлю 

програмного забезпечення для енергомоніторингу на 2020‒2022 рр. на 

безоплатній основі.  

        Баштанська ОТГ подала заявку на участь у програмі обміну досвідом та 

стажувань «Від міста до міста» (City2City) в рамках проекту «Угода мерів-

Схід». Метою якої є розбудова міст, що перебувають на початку шляху 

розробки сталої енергетичної політики в рамках реалізації зобов’язань перед 

ініціативою «Угоди мерів». 

       Заклад дошкільної освіти №4 «Дюймовочка» м. Баштанка, вул. Баштанської 

Республіки, 11, був відібраний для проведення енергетичного аудиту із 

видачею енергетичного сертифікату, що впроваджується за дорученням 

Програми «U-LEAD з Європою» компанією «Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». На сьогоднішній день команда 

розпочала роботу над проведенням енергетичного аудиту. 

 

Розвиток економіки, торгівлі,  оподаткування та соціального захисту 

населення. 

 

        В листопаді 2019 року  розроблений проєкт Програми соціально - 

економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки 
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 ( далі - Програма) та поданий на експертизу до департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації. 22 

листопада 2019 року  Програма пройшла експертизу. Сьогодні проєкт 

Програми  винесено на затвердження  міської ради із врахуванням громадських 

обговорень. 

        Відділом з питань розвитку економіки, торгівлі та оподаткування  

запроваджуються нові форми фінансово-кредитної підтримки малого та 

середнього підприємництва шляхом сприяння участі місцевих суб’єктів малого 

підприємництва у конкурсах на визначення постачальника товарів ( робіт, 

послуг) для потреб соціальної сфери громади шляхом допомоги у підготовці 

тендерної документації. Здійснюється організаційна та консультативна 

підтримка підприємців у системі «ProZorro».    

             З нагоди Дня підприємця відбулася зустріч міського голови  з 

підприємцями міста в форматі »Ранкова кава з мером». Саме під такою назвою 

розпочався новий формат зустрічей  та спілкування міського голови з 

представниками бізнесу. 

 15 вересня 2019 року в м .Вознесенськ  відбувся перший фестиваль громад 

Миколаївщини «Нам ДОБРЕ разом». В даному фестивалі брали участь 

підприємці м.Баштанка  Шистко О., яка презентувала продукцію бджолярства 

та ФОП Анваров «Баштанський хліб». 

          З метою регулювання правовідносин, пов’язаних із виникненням та 

реалізацією права тимчасового користування окремими елементами 

благоустрою комунальної власності для здійснення торгівлі  на території 

Баштанської ОТГ  та збільшення надходжень до бюджету розроблено 

Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою 

комунальної власності для здійснення виносної, виїзної торгівлі на території 

Баштанської ОТГ. 

За січень-грудень 2019 року проведено 74 закупівлі в системі «ProZorro»на 

загальну суму 39 632 100,11 грн.  Економія коштів за результатами торгів 

склала 9 246 428,78 грн. 

Протягом січня - жовтень 2019 року, відповідно до Заходів, затверджених 

вищезазначеною програмою,  забезпечено за рахунок міського бюджету 

надання наступних послуг з питань соціального захисту населення, а саме: 

- адресної  допомоги 65  осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах в сумі 53,5 тис.грн; 

- матеріальну допомогу військовослужбовцям, які отримали 

захворювання  внаслідок виконання службових обов’язків  під час участі в 

антитерористичній операції на сході України - 2 особи в сумі 3,0 тис. грн; 

- допомоги на поховання безробітних  незастрахованих осіб –34  особам  

на суму  61,2 тис.грн : 

- одноразову матеріальну допомогу  сім’ям загиблих та померлих 

учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані та 

учасникам бойових дій на території інших країн виплачено 66 особам  на суму  

33,0 тис.грн; 

-надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг 

(інваліди по зору) -22,0 тис.грн; 
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-одноразова  допомога учасникам бойових дій у роки ІІ Світової війни- 

10,2 тис.грн. 

- одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям-інвалідам, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи  - 5 осіб  на суму  5,0 тис.грн;  

- матеріальна допомога військовослужбовцям, які приймали участь в 

антитерористичній операції ( ОООС) на сході України – 174 чол. на 87,0 

тис.грн;. 

- надані продовольчі пайки до Дня людей похилого віку – 291 особа на 

суму - 37,9 тис.грн; 

- проведена передплата  періодичного друкованого видання пільговій 

категорії населення – 44 чол. сума -10,0 тис. грн. 

 Крім того, в зв’язку з відсутністю у міській раді структурного підрозділу 

з питань соціального захисту населення, повноваження на здійснення видатків 

бюджету Баштанської міської ради у 2019 році на надання населенню послуг із 

соціального захисту та соцзабезпечення   делеговано разом з фінансовим 

ресурсом до районного бюджету Баштанського району в сумі 5249,75 тис.грн в 

т.ч: 

- територіальний центр  соціального обслуговування-4463,73 тис.грн; 

- районний центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді-181,020  тис.грн; 

- компенсація фізичним  особам , які надають  соціальні послуги  відповідно до 

постанови  Кабінету Міністрів України  від 20.04.2004 №558 – 396,0 тис.грн; 

- надання пільг по послугах зв’язку пільгової категорії населення -104,0 

тис.грн.; 

- безоплатний проїзд автомобільним транспортом пільгової категорії населення 

-20,0 тис.грн; 

- компенсація пільг по безоплатному проїзду залізничним  транспортом 

пільгової категорії населення – 85,0 тис.грн. 

    За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на 

забезпечення житлом дітей-сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування в 

2019 році виділені кошти на придбання житла дітям позбавлених батьківського 

піклування. По Баштанській ОТГ кошти виділені 3 особам. Це  

-Юрченко Вікторія (с .Добре), Краснова Юлія – (Новоєгорівка), Назаров 

Олексій ( м.Баштанка). 

 

Розвиток інфраструктури та благоустрій ОТГ. 

 

      Розбудови інфраструктури ОТГ проводиться на основі комплексного 

вивчення стану вулично – дорожньої мережі населених пунктів, сформованого 

плану реконструкції, капітального та поточних ремонтів, шляхом затвердження 

його на постійно діючій комісії за участі депутатів міської ради. 

  

Поточний ремонт доріг комунальної власності 

 

У 2019 році з міського бюджету на ремонт доріг комунально" власності 

було використано 3077,42360 тис. грн., зокрема: 
- місто Баштанка на суму 1998,25360 тис. грн., в тому числі: 
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- вул. Ювілейна - на суму 58800 грн. 

- вул. Героїв Небесної Сотні - на суму 79299,60 грн. 

- вул. О.Сизоненка - на суму 90000 грн. 

- вул. Соборна - на суму 65000 грн. 

- вул. Енергетиків - на суму 174873,60 грн. 

- вул. Промислова до вул. Ватутіна (включно) - на суму 224301 грн. 

- провулок між вул. О.Сизоненка до вул. Українська - на суму 184189,20 

грн. 

- вул. Василя Єрешка - на суму 419463,60 грн. 

- вул. Горького - на суму 388649 грн. 

- вул. Маяковського - на суму 35360 грн. 

- вул. Берегового - на суму 247492,60 грн. 

- вул. Яновського - на суму 30825 грн. 

- Явкинський ТОВК (вул. Чкалова) - на суму 259479,60 грн. 

- Новоєгорівський ТОВК (вул. Поперечна) - на суму 176695,20 грн. 

- Добренський ТОВК (вул. Центральна, вул. Набережна, вул. 1-й провулок) 

- на суму 220000 грн. 

- Новопавлівський ТОВК (вул. Центральна в с.Зелений Клин) – роботи 

виконані на суму 160200 грн. 

- Новосергіївський ТОВК (від вул. Визволителів до вул. Молодіжна 

(включно))- на суму 124596 грн. 

- Новоіванівський ТОВК (вул. Одеська) - на суму 138199,20 грн. 

Поточний ремонт тротуарів комунальної власності 

- облаштування пішохідної доріжки від вул. Спортивна до Баштанської 

ЦРЛ в м.Баштанка - на суму 99745 грн. 

- поточний ремонт тротуару по вул. Ювілейна від №52 до №68 в 

м.Баштанка 

- на суму 288793 грн. 

- поточний ремонт тротуару в с.ІІіски (по вул. Гоголя) - на суму 45000 грн. 

- поточний ремонт тротуару в с.Новоіванівка (біля адмінприміщення) - на 

суму 45000 грн. 

- поточний ремонт тротуару в с.Явкине (біля дитячого майданчика) - на суму 
45000 грн. 

       Протягом 2019 року на поточний ремонт та технічне обслуговування 

вуличного освітлення, використано 865,0 тис. грн. 

В тому числі: 

- с. Новоіванівка та Старосолдатське на суму 27,326 тис. грн.; 

- с. Новопавлівка - 29,158 тис. грн.; 

- с. Добре - 59,764 тис. грн.; 
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- с. Явкине - 41,097 тис. грн.; 

- с. Плющівка, с.Н.Георгіївка, с.Шляхове - 36,287 тис. грн..; 

- с. Новосергіївка, с.Тарасівка - 23,069 тис. грн.; 

- с. Новоєгорівка - 51,324 тис. грн.; 

- с. Піски, с.Костянтинівка - 26,329 тис. грн.; 

- с. Христофорівка- 28,261 тис. грн. 

- м. Баштанка, с.Шевченко, с.З.Яр, с.Андріївка - 542,385 тис. грн.; 

З метою підвищення виробничої ефективності комунальних підприємств за 

кошти державної субвенції місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури 

об’єднаної територіальної громади було придбано автогрейдер ВСО-140 на 

суму 2496,0 тис. грн., також за рахунок субвенції проведено капітальний 

ремонт ФАПу по вул. Центральній в с.Добре. 

Розвитку та збереження зелених зон в межах Баштанської ОТГ  
 

        В ході виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в 

межах Баштанської ОТГ за 2019 рік було використано 190745 грн з міського 

бюджету. 

     В квітні було придбано 500 кущів троянд на 20000 грн. та 1333 штук розсади 

квітів петунії на 19995 грн. З цього посадкового матеріалу в місті Баштанка 

було висаджено: 230 кущів троянд (в районі «Агропромтехніки» по вулиці 

Сизоненка) та 883 штук розсади петунії (383 штук в парковій зоні дитячого 

містечка «Казка», 218 штук в парку імені Семена Бойченка та 218 на площі 

«Єдності»), По селах Баштанської ОТГ, а саме в Добре, Новоєгорівку, 

Новоіванівку, Новопавлівку, Новосергіївку, Плющівку, Піски, Христофорівку 

та Явкине було передано та посаджено 270 кущів троянд (по 30 кущів на кожен 

територіальний орган виконавчого комітету Баштанської міської ради) та 450 

штук розсади петунії (по 50 штук на кожен територіальний орган виконавчого 

комітету Баштанської міської ради).  

      В вересні було придбано 25 кущів хризантем на 750 грн. та висаджено в 

місті Баштанка на площі «Єдності». 

В жовтні було придбано 10 саджанців туї західної «Smaragd» форми спіраль на 

39000 грн, 50 кущів ялівцю китайського «Spartan» на 27500 грн, 80 кущів 

самшиту вічнозеленого форми кулі на 45600 грн, 10 саджанців клену 

гостролистого на штамбі «Globusum» на 7900 грн та 50 саджанців катальпи 

бузколлистої на 30000 грн. З цього посадкового матеріалу в місті Баштанка 

було висаджено: 9 саджанців туї західної «Smaragd» форми спіраль (6 на площі 

Єдності та 3 в парковій зоні дитячого містечка «Казка»), 25 кущів ялівцю 

китайського «Spartan» (12 в парку імені Івана Калініченка та 13 в парковій зоні 

дитячого містечка «Казка»), 65 кущів самшиту вічнозеленого форми куш 

(44~на площі Єдності, 16 в парковій зоні дитячого містечка «Казка» та 5-в 

парку імені Семена Бойченка), 10 саджанців клену гостролистого на штамбі 

«Globusum» (в парку імені Семена Бойченка) та 36 саджанців катальпи 

бузколилистої (в парку імені Семена Бойченка). По селах Баштанської ОТГ 

було передано та посаджено: 1 саджанець туї західної «Smaragd» форми спіраль 

(Плющівський ТОВК), 25 кущів ялівцю китайського «Spartan» (Добренський 
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ТОВК-2, Новосергіївський ТОВК-2, Новоіванівський ТОВК-2, 

Новопавлівський ТОВК-2, Новоєгорівський ТОВК-6, Плющівський ТОВК-4, 

Пісківський ТОВК-2, Христофорівський ТОВК - 2 та Явкинський ТОВК-3), 15 

кущів самшиту вічнозеленого форми кулі (Новоіванівський ТОВК-2, 

Новопавлівський ТОВК-2, Новоєгорівський ТОВК-2, Пісківський ТОВК-2 та 

Явкинський ТОВК-7 ) та 14 саджанців катальпи бузколилистої 

(Новосергіївський ТОВК-2, Новоіванівський ТОВК- 2, Новопавлівський ТОВК-

2, Новоєгорівський ТОВК-2, Пісківський ТОВК- 2, Христофорівський ТОВК - 2 

та Явкинський ТОВК-2). 

 

Об’єкти комунальної власності, ведення квартирного обліку 

та приватизація житлового фонду 

 

З метою реалізації гарантованого статтею 47  Конституції України права 

громадян на житло відділом з питань житлово-комунального господарства, 

будівництва, благоустрою, розвитку інфраструктури та комунальної власності 

ведеться облік за місцем проживання громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов, який передбачений Житловим кодексом УРСР та іншими 

нормативно-правовими актами. 

  Протягом 2019 року  відділом взято на квартирний облік – 13 громадян, з 

них:  у першочергову чергу – 4 громадян (учасники бойових дій та вчителі), 9 – 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 

01.12.2019  року на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов при 

виконавчому комітеті Баштанської міської ради перебуває 198 осіб, з них: на 

загальних підставах – 70 громадян, у першочерговому списку – 53 

громадянина, у позачерговому списку - 76 громадян.  

Згідно з п.3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР рішення 

виконавчого комітету міської ради  з питань квартирного обліку і надання 

жилих приміщень приймаються за участю громадської комісії з житлових 

питань, створеної при виконавчому комітеті. На розгляд комісії за звітний 

період надійшло 23 звернення громадян з житлових питань. Всі звернення 

розглянуто на засіданнях житлової комісії. За звітний період було проведено               

9 засідань житлової комісії при виконавчому комітеті Баштанської міської ради.   

З питань, що розглядаються, комісія готує пропозиції і вносить їх на розгляд 

виконавчого комітету міської ради. З початку 2019 року за результатами 

розгляду по 21 зверненню прийнято рішення виконавчого комітету, на                        

2 звернення надано письмові відповіді заявникам. Так, за звітний період 

виконавчим комітетом за рекомендаціями житлової комісії прийнято 13 рішень 

щодо взяття на квартирний облік громадян (в тому числі: 9 - щодо взяття на 

квартирний облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 3 - 

щодо взяття на облік учасників бойових дій, 1- сім’я вчителів), 3 рішення щодо 

видачі ордеру на вселення в житлове приміщення, 2 рішення щодо внесення 

змін до облікових справ та 3 – щодо зняття з обліку у зв’язку з поліпшенням 

житлових умов. 
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Упродовж поточного року відповідно до постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій 

осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів 

їх сімей» житлом забезпечено 1 особу, інваліда війни ІІІ групи. 

З метою надання житла у службове користування працівникам 

правоохоронних органів придбано чотирикімнатну квартиру за адресою: місто 

Баштанка, вулиця Баштанської республіки, будинок 25, квартира 24.  

    У 2019 році видано 3 ордери на вселення в житлові приміщення, з них 2 – 

на вселення в службове житло лікарю педіатру Баштанської центральної 

районної лікарні та керівнику Баштанської місцевої прокуратури та 1 дитині-

сироті на вселення у соціальне житло. 

Крім того, відділом з питань житлово-комунального господарства, 

будівництва, благоустрою, розвитку інфраструктури та комунальної власності 

проведено роботу щодо формування реєстру комунального майна по всій 

об’єднаній територіальній громаді та розробки програми підвищення 

ефективності управління активами. Реєстр містить відомості по кожному 

обʼєкту комунальної власності, інвентарний номер, назву об'єкта, інформацію 

про балансоутримувача, адресу об'єкта, балансову вартість, площу, первинну і 

залишкову вартість об'єкта. Зокрема сформовано структуру майна (основних 

засобів, відмінних від земельних ділянок), проаналізовано зміни кількості та 

якості об’єктів внаслідок придбання, списання, зарахування на баланс тощо. 

Проведено аналіз внесених даних про об’єкти нерухомості до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, виявлено об’єкти право власності на 

які не було зареєстровано до 01.01.2013, сформовано перелік об’єктів 

переданих в оренду.  

Розпочато процедуру прийняття (надано згоду) з державної власності зі 

сфери управління Державної служби статистики України у власність об’єднаної 

територіальної громади Баштанської міської ради нерухомого майна, а саме: 

будівлі та господарських споруд, що знаходяться на балансі Головного 

управління статистики у Миколаївській області за адресою: Миколаївська 

область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 89. 

 Крім того, проводиться робота з виготовлення технічної інвентаризації та 

іншої необхідної документації на нерухоме майно міської ради. З метою 

захисту майнових прав об’єднаної територіальної громади в 2019 році 

проведено технічну інвентаризацію 2 обʼєктів та оформлено 

правовстановлюючі документи на 5 об’єктів нерухомого майна. Робота в цьому 

напрямку триває. 

Протягом січня-листопада 2019 року органом приватизації житлового 

фонду, що перебуває у комунальній власності міської ради, розглянуто                  

5 заяв громадян щодо приватизації квартир, житлових приміщень у 

гуртожитках та передачі їм у власність. За результатми розгляду у приватну 

власність мешканцям міста шляхом приватизації було передано 5 житлових 

об’єктів (квартир та житлових приміщень гуртожитків). 
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 придбання обладнання, проведення поточних, капітальних ремонтів 

та  реконструкції об’єктів Баштанської ОТГ 

 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне 

забезпечення діяльності міської ради» 

 Цифрова фотокамера   (Новосергіївський ТОВК) -7054 грн 

 Комп’ютер  -13800 грн 

 Багатофункціональний лазерний пристрій - 2 шт (Новосергіївський та 

Явкинський ТОВК) -13900 грн 

 Капітальний ремонт адмінприміщення Новоєгорівського територіального 

органу за адресою вул. Лесі Українки, 38 с. Новоєгорівка Баштанського 

району Миколаївської області -273687 грн  

 Поточний ремонт фасаду адмінприміщення Баштанської міської ради -

146890 грн 

 Встановлення конвекторів в адмінприміщенні Плющівського ТОВК -9723 

грн 

 Придбання лічильників та модемів для обліку газу  -32250 грн 

 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» 

Реалізація проекту «Заміна насосного обладнання на свердловинах та 

запірної арматури в м. Баштанка та селах ОТГ» за рахунок коштів міського 

бюджету - 532118 грн, та коштів програми «ДОБРЕ»- 21030139 грн 

Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» - 137500 грн 

 «Організація благоустрою населених пунктів» 

 Капітальний ремонт фонтану в Центральному парку в м. Баштанка 

Баштанського району Миколаївської області -40163 грн  

 Капітальний ремонт Пагорбу Слави с. Піски Баштанського району 

Миколаївської області -127500 грн 

 Експертиза проектно-кошторисної документації по об’єкту "Капітальний 

ремонт автодороги по вул. Центральна в с. Добре, Баштанського району, 

Миколаївської області"- 33360 грн 

 Експертиза проектно-кошторисної документації по об’єкту "Капітальний 

ремонт автодороги по вул. Шевченко в с. Новоєгорівка, Баштанського 

району, Миколаївської області"-15880 грн 

 Альтанка встановлена в районі Свіччиного ставку м. Баштанка  – 15000 грн 

 Дитячий дерев’яний майданчик м. Баштанка вул. Грушева-45000 грн  

 Комплекс дитячий спортивно-ігровий м. Баштанка вул..1 Травня-38760 грн 

 Дитячі гойдалки - 2 шт, пісочниця м. Баштанка вул. Сизоненка – 15000 грн 

 Поточний ремонт дорожнього покриття -3094500 грн 

 Поточний ремонт тротуарів - 541670 грн 

 Поточний ремонт Пагорбу Слави с. Явкине  -111951 грн 

 Послуги з ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення-

1181130 грн 
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 Реалізація проекту бюджету участі «Сонце в долонях» - 55499 грн 

 Реалізація проекту бюджету участі «Теплий дім» - 59001 грн 

 Надання послуг КП «Добробут» по благоустрою (укладено договорів) – 

4510482 грн 

 Організація громадських робіт – 223777 грн 

 

«Первинна медична допомога населенню, що надається 

фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» 

 придбання вхідних дверей та шести вікон для Новопавлівського ФАПу- 

25000 грн 

 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно 

законодавства» для надання в службове користування працівникам 

прокуратури – 500000 грн 

«Здійснення заходів із землеустрою» 

 розробка проектів землеустрою – 45000 грн  

 виготовлення документації з встановлення меж населеного пункту м. 

Баштанка - 149000 грн      

«Будівництво медичних установ та закладів» 

 Виготовлення проекту на "Реконструкцію існуючої системи газопостачання 

Новопавлівського ФАП "-15483 грн 
 

«Будівництво інших об’єктів комунальної власності»  

 експертиза проектно-кошторисної документації будівництва водовідведення 

вул. Квітнева м. Баштанка – 20000 грн 

 виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ЦНАПу – 

49022 грн 

 виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова" -129364 грн 

 експертиза проектно-кошторисної документації будівництва ярмарково-

фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова"- 26351 грн 
 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад» 

 «Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна, 35 в с. Добре 

Баштанського району Миколаївської області» на суму 648612 грн 

 Придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального 

підприємства "Добробут" Баштанської міської ради-2496000 грн 

 

 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» 



27 

 

 Комп’ютер в комплекті  22 шт - 317900 грн 

 Багатофункціональні пристрої чорно-білі 22 шт – 196240 грн 
 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»  

 Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Першотравнева в с. Піски - 

198019 грн 

 Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Одеська в с.Новоіванівка-

198033,6 грн 

 Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Центральна в с. 

Новопавлівка -198456 грн 

 Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Центральна в 

с.Новосергіївка – 198042 грн 

 Капітальний ремонт по вул. Ювілейна м. Баштанка -1400000 грн. 
 

 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

 Придбання саджанців 200 шт. на суму 150000 грн. 

 

«Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв 

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

області»  

касові видатки станом на 05.12.2019  року : 

 за рахунок субвенцій та спів фінансування з міського бюджету  -  8836863 

грн 

 за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) – 

8918895 грн 

 коригування проектно-кошторисної документації  ( спів фінансування з 

міського бюджету) – 499000 грн 

Субвенції з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

та обласному бюджету – 11523707 грн в т.ч.: 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами 

соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний центр 

соціальних служб для сім’ї ,дітей та молоді, інші заходи) -5412550 грн 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету для надання послуг з збереження архівних фондів об’єднаним 

трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району - 242000 грн 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету для надання культурно-освітніх послуг районною централізованою 

бібліотечною системою, іншими закладами культури - 1885800 грн 
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- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров’я 

– 3603500 грн 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету на придбання комп’ютерної техніки Баштанській центральній 

районній лікарні - 94200 грн 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету для надання медичних послуг населенню об’єднаної територіальної 

громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Баштанського району" - 210000 грн 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету для надання матеріальної допомоги дитячому будинку сімейного типу 

сім"ї Єрмолових на поліпшення житлових умов (видатки, пов’язані з 

утепленням будинку сімейного типу), за адресою: м. Баштанка, вул. Ярослава 

Мудрого,62А – 50400 грн 

- субвенція з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування 

закупівлі музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту - 25257 грн. 

Діяльність  у сфері містобудування  

 

        Протягом 2019 року проводилась робота направлена на реалізацію 

державних пріоритетів у сфері будівництва та розробки містобудівної 

документації, соціально-економічний розвиток територіальної громади. 

       За 2019 рік за заявами забудовників видано 4 будівельних паспорти на 

будівництво житлових будинків, господарських  будівель та споруд.  

       Підготовлено  та видано 6 містобудівних умов та обмежень на будівництво 

для комерційного використання,  також підготовлено та видано: 

        3 паспорти прив’язки на розміщення тимчасових споруд для впровадження 

підприємницької діяльності, 17 ордерів на виконання земляних робіт. 

        Громадянам та організаціям різних форм власності підготовлено та надано 

69 висновків щодо використання територій, оренди,  вибору, вилучення та 

надання земельних ділянок у власність. 

        За заявами 13 громадян здійснено виїзд по місцю проживання щодо 

узгодження планів забудови земельних ділянок та обстеження раніше 

збудованих будівель на предмет їх технічного стану. 

         Видано 15 довідок юридичним та фізичним особам з питань проведення 

будівництва, реконструкції та перепланування об’єктів нерухомого майна. 

         Закінчено  роботи щодо розробки Генерального плану та плану зонування 

території м. Баштанка, затверджено містобудівну документацію.  

        Виготовлений Генеральний  план  поєднаний з планом зонування території 

с. Добре Баштанського району, містобудівна документація затверджена. 

         Виготовлений та затверджений детальний план території Ярмаркової 

площі для впровадження інвестицій. 
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Виконання повноважень у сфері цивільного захисту  
 

       Цивільний захист на території міської ради організовано відповідно до 

Кодексу цивільного захисту України,  Закону України «Про місцеве 

самоврядування» та керівних документів. 

       Відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.12.2017 № 219 «Про 

організацію цивільного захисту» та рішення від 18.12.2017 № 220 «Про 

затвердження Положення про Баштанську ланку Баштанської міської ради 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Миколаївської області» протягом 2019 року в міській раді продовжувалось 

створення та удосконалення Баштанської міської ланки та цивільного захисту 

України. На основі обласного плану та рішення виконавчого комітету «Про 

основні завдання цивільного захисту Баштанської міської ради на 2017 рік» 

затверджений та прийнятий до виконання план основних заходів з підготовки  

міської ланки на 2017 рік (далі План) та комплексний план проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи та навчання населення Баштанської 

ланки з питань цивільного захисту, діям в умовах надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та правилам безпеки життєдіяльності на 

2019 рік. Заходи Плану на 2019 рік виконані в повному обсязі.  

       У Баштанській міській раді за погодженням з управлінням з питань 

надзвичайних ситуацій облдержадміністрації та головним управлінням ДСНС 

України у Миколаївській області розпорядженнями міського голови 

затверджено Положення про міську ланку та перелік спеціалізованих служб 

цивільного захисту міської ради. 

       У 2019 році відповідно до розпорядження міського голови від 02.11.2015 

№222-р «Про затвердження посадового складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Баштанській міській раді та 

Положення про цю комісію», річного плану роботи, була організована робота 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій при Баштанській міській раді (далі ТЕБ та НС), яка була спрямована 

на попередження виникнення та ліквідацію наслідків виникнення подій та 

надзвичайних ситуацій, на забезпечення збереження життя людей, 

сільськогосподарських тварин, техніки та матеріальних цінностей.  

        Відповідно до Плану заходів у 2018-2019 році було придбано для об’єктів з 

постійним або тимчасовим перебуванням дітей вогнегасників 102 од., 

проведено перезарядку 244 од. Внесені зміни до програми цивільного захисту, 

де передбачено виділення коштів на придбання пожежного щита та 10 

вогнегасників. У міській раді затверджено план заходів з питань пожежної 

безпеки, здійснено аналіз стану виконання заходів та визначено першочергові 

заходи, проведено розрахунки необхідності виділення коштів на їх 

впровадження. 

      Забезпечено виконання Плану заходів щодо забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки у пожежонебезпечний весняно-літній період 2019 року.  
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        Баштанською міською радою передбачено кошти у резервному фонді в 

сумі 45 тис. грн.  

       Значну увагу в 2019 році було приділено інформаційному забезпеченню у 

сфері пожежної безпеки. Відділом з питань містобудування, архітектури, 

містобудівного кадастру та цивільного захисту міської ради, Баштанським РС 

ГУ ДСНС України в Миколаївській області проведено роботу по висвітленню у 
засобах масової інформації питань щодо запобігання виникненню пожеж.  

      У жовтні 2019 року було проведено функціональне навчання керівного 

складу та фахівців, діяльності яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного захисту на навчання залучено:   

- навчання за державним замовленням 55 особи в навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчально-

консультаційному пункті м. Баштанка. 

        На засіданні комісії ТЕБ та НС розроблений та прийнятий до виконання 

комплексний план щодо підготовки органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, служб цивільного захисту 

та об’єктів життєзабезпечення Баштанської ОТГ до безперебійної роботи в 

складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. 

 

Питання  земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

 

Щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та 

юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України, міська 

рада здійснює екологічну політику, спрямовану на охорону навколишнього 

природного середовища та врегулювання земельних відносин Баштанської 

об’єднаної територіальної громади та інших законних нормативних та 

піднормативних актів України. 

Відділ готує проекти рішень міської ради у галузі земельних відносин та 

проводить їх погодження відповідно до Регламенту міської ради, виносить на 

розгляд постійної комісії міської ради з питань агропромислового комплексу, 

земельних ресурсів, благоустрою та  екології проекти рішень, звернення 

громадян та юридичних осіб у відповідності до Регламенту міської ради, 

взаємодіє з органами державної та виконавчої влади у галузі земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, а також 

фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності, виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо раціонального 

використання та охорони земель в об’єднаній територіальній громаді. 

Було проведено виїзне обстеження садового товариства «Світанок», 

виявлено ряд порушень, направлено лист до місцевої прокуратури для надання 

правової оцінки стосовно використання земельних ділянок  за дорученням 

депутатів Баштанської міської ради. 

Комісією з визначення та відшкодування збитків по використанню землі 

у 2019 році було складено 6 протоколів на суму 128382 грн. 

Було проведено роботу із сільгосптоваровиробниками територіальної 

громади стосовно внесення змін до договорів оренди землі та відповідно до 
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рішення  міської ради  від 12 вересня 2019 року № 41, вручено 61 додаткова 

угода. Відповідно до проведеної роботи планується додаткові надходження в 

сумі 4253,7 тис.грн. 

За ІІІ квартали 2019 року плата за землю складає 14999,0 тис. грн., або 

102,8% до плану звітного періоду та більше на 1201,3тис. грн., або на 8,7% до 

факту відповідного показника звітного періоду минулого року. 

За 2019 рік нараховано бюджетної дотації за вирощування молодняка 

великої рогатої худоби, який народився в домогосподарствах фізичних осіб в 

кількості 882 голів на суму 1274,6 тис. грн.  

Надано громадянам довідок: 

- для соціальних виплат в кількості 820 довідок; 

- в центр зайнятості - 331 довідка; 

- по формі 3-ДФ -7 довідок; 

- про утримання свиней - 15 довідок.  

 

Структура апарату виконавчого комітету та надання адмінпослуг 

 

      Органи місцевого самоврядування забезпечують задоволення всіх 

найважливіших потреб населення, надають цілий ряд адміністративних і 

неадміністративних послуг, необхідних для нормальної життєдіяльності 

громади. 

     Станом на 01 грудня 2019 року структура та штатна чисельність апарату 

виконавчих органів міської ради становить 96,5 штатних одиниць. 

     Структура апарату налічує 14 відділів, серед яких 2 – самостійні (освіта, 

культура), господарську групу та 9 територіальних органів виконавчого 

комітету. 

     Принципи наближення чи збереження послуг населенню у Баштанській 

міській раді діють у відповідності до чинного законодавства та затвердженого 

розпорядженням міського голови. Переліку адміністративних послуг, що 

надаються міською радою. 

 

Державна   реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 

січень – листопад 2019 

 

     За звітний період надано послуг щодо реєстрації права власності, реєстрації 

інших речових прав, обтяжень, іпотеки, внесення змін до записів ДРПП в 

кількості 2390, сума адмінзбору становила 206990 грн. 

Із всієї кількості розглянутих заяв, близько 120 заяв було задоволено 

щодо реєстрації прав власності на майно (земельні ділянки, об’єкти нерухомого 

майна розташовані на земельній ділянці), власником якого є Баштанська міська 

рада. 

Описано та передано на довічне зберігання до Баштанської РДА 1985 

реєстраційних справ. 

Розглянуто та надано вмотивовані відповіді на 5 звернень різних 

суб’єктів, щодо роз’яснення законодавства у сфері державної реєстрації 
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речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, запитів про надання різного 

роду інформації тощо. 

 

Реєстрація зняття з реєстрації місця проживання/ перебування особи за січень –

листопад 2019 р.  
№П/П ВИД ПОСЛУГ КІЛЬКІСТЬ  СУМА 

АДМІНЗБОРУ/ШТРАФІВ 

(ГРН.) 

1. Реєстрація / зняття з 

реєстрації місця 

проживання / 

перебування 

860 15420,00 

2. Складання 

адміністративних 

протоколів за 

порушення 

ст.ст.197,198 

КУпАП 

62 153,00 

3. Видача довідок про 

склад сім’ї або про 

зареєстрованих осіб 

4159 Безкоштовно 

 

4 Відповіді на запити 742 Безкоштовно 

 

 

  

      У сільських населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії 

вчиняють уповноважені на це посадові особи органу місцевого 

самоврядування. За період з січня по листопад територіальними органами 

виконавчого комітету вчинено 755 нотаріальних дій у розрізі: 

 

№п/п Вид 

нотаріальних дій  
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Р
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1 Вжито заходів 

щодо охорони 

спадкового 

майна 

- - - - - - - - - - 

2 Посвідчено 

заповітів 

0 8 6 8 1 16 12 2 10 63 

3 Видано 

дублікатів 

посвідчених 

документів 

0 - 3 - 2 4 5 1 - 15 

4 Засвідчено 56 65 27 - 4 - 44 9 37 242 
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вірність копії 

(фотокопій) 

документів і 

виписок з них 

5 Засвідчено 

справжність 

підпису 

7 8 13 - 6 17 - 28 24 103 

6 Посвідчено 

довіреностей 

22 38 10 27 12 54 56 68 45 332 

 Всього вчинено 

нотаріальних 

дій 

85 119 59 35 25 91 117 108 116 755 

 

Діловодство та документообіг 

Враховуючи зміни у веденні діловодства, на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 квітня 2019 року №375 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. №950 від 17 січня 2018 р. №55», 

виконавчим комітетом затверджено Інструкцію з діловодства у Баштанській 

міській раді та її виконавчому комітеті та Інструкцію з документування 

управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у 

Баштанській міській раді та її виконавчому комітеті.  

За 11 місяців 2019 року до міської ради надійшло від установ, підприємств 

та організацій 2050 листів, у тому числі ті, що надійшли електронною поштою 

– 635, підготовлено та відправлено міською радою за 11 місяців 2019 року – 723 

листи. 

Усі документи відпрацьовано працівниками міської ради в терміни, 

визначені чинним законодавством. 

Зазначений обсяг документообігу за рік роботи об’єднаної територіальної 

громади свідчить про нагальну потребу введення електронного документообігу 

з метою автоматизації, обліку та контролю документів, які надходять та 

надсилаються міською радою.  

Звернення громадян 

В міській раді створено необхідні умови, щоб кожен громадянин міг 

реалізувати своє право на звернення.  

Згідно із розпорядженням міського голови затверджено графіки прийомів 

міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради.  

Громадяни територіальної громади мають можливість через офіційний сайт 

Баштанської міської ради подати електронне звернення та електронну петицію до 
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керівництва міської ради, крім того, відповідно до розпорядження міського 

голови від 08 серпня 2019 року №138-р «Про скриньки для скарг та пропозицій» 

громадяни мають можливість залишити своє звернення у скриньках скарг і 

пропозицій, які встановлено біля адміністративного приміщення міської ради, у 

приміщеннях відділу державної реєстрації та територіальних органів 

виконавчого комітету міської ради. 

За звітний період до Баштанської міської ради звернулося 507 мешканців, 

які порушили 469 питань. 

Найбільше питань порушувалось у зверненнях громадян щодо: 

  соціального захисту - 137; 

  комунального господарства – 103; 

 аграрної політики та земельних відносин – 68; 

  житлової політики – 59; 

  забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації 

прав і свобод громадян – 40;  

  діяльності органів місцевого самоврядування – 27; 

  економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної 

політики та будівництва, підприємництва – 10; 

  фінансової, податкової, митної політики – 9; 

  сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей – 8;  

  праці і заробітної плати – 6; 

  освіти – 5; 

  молоді, фізичної культури і спорту – 4; 

  охорони здоров’я – 3; 

  транспорту та зв’язку – 2; 

  культури та культурної спадщини, туризму – 2; 

  екології та природних ресурсів – 2 

  з інших питань – 240. 

Згідно з Положенням про старосту села Баштанської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 07 липня 

2017 року № 2, на територіях сільських населених пунктів прийом громадян 

(членів внутрішньої громади) здійснювали т. в. о. старост та староста села 

Новоєгорівка. Нині розглянуто 353 звернення, у тому числі т. в. о. старости: 

с. Добре – 27, Новопавлівка – 36, Новоіванівка – 31, Христофорівка – 36, 

Новосергіївка –- 143, Піски – 20, Плющівка – 7, Явкине – 4,  старостою села 

Новоєгорівка – 49. 

Жителям громади, які зверталися із зверненням про надання матеріальної 

допомоги виплачено 363 особам в сумі 261,7 тис. грн. 

Баштанською міською радою постійно дотримуються норми Закону 

України «Про звернення громадян», згідно з розпорядженням міського голови 

від 20 червня 2019 року № 103-р «Про організацію особистого прийому 
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громадян керівництвом виконавчого комітету Баштанської міської ради у ІІ 

півріччі 2019 року», функціонує «Гаряча лінія» зв’язку громадян з міським 

головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, 

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючим справами виконавчого комітету міської ради, яка проводиться не 

рідше одного разу на місяць.  

Також здійснюється робота «телефону довіри» у Баштанській міській раді 

з метою проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації 

громадянами права на звернення та особистий прийом. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

Баштанською міською радою розроблено Порядок складання, подання та 

розгляду запитів на публічну інформацію, що є у володінні Баштанської міської 

ради, надання відповідей на ці запити. 

З початку року до міської ради надійшло 111 запитів на інформацію, у 

тому числі від фізичних осіб – 12, від юридичних осіб – 92, від об’єднань 

громадян без статусу юридичної особи – 7. 

На всі інформаційні запити надано відповіді у визначені законодавством 

терміни. 

Висвітлення діяльності Баштанської міської ради,  

її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів міської ради 

за 11 місяців 2019 року в засобах масової інформації 

та на вебсайті Баштанської  міської  об’єднаної територіальної 

громади 

 

Висвітлення діяльності Баштанської міської ради, її виконавчих органів, 

посадових осіб і депутатів міської ради здійснюється засобами масової 

інформації шляхом одержання, збирання, створення, поширення і 

використання інформації. Міська рада визначає перспективи розвитку та 

реалізації інформаційної політики, спрямованої на забезпечення мешканців 

Баштанської об'єднаної громади об'єктивною та оперативною інформацією. 

налагоджено співпрацю  з ПП «Редакція районної газети «Голос Баштанщини» 

щодо випуску вкладки «Вісник Баштанської об’єднаної територіальної 

громади. Здійснюється наповнення і використання офіційного вебсайту 

Баштанської міської об’єднаної  громади  для всебічного висвітлення 

діяльності Баштанської міської ради. 

Протягом 11 місяців 2019 року на офіційному вебсайті Баштанської 

міської ради (https://bashtanskaotg.gov.ua/) у розділі «Документи» був 

забезпечений вільний доступ фізичних та юридичних осіб до інформаційних 

ресурсів, нормативно-правової інформації про діяльність органів місцевого 

самоврядування Баштанської міської ради. Розміщено 777 розпоряджень 

міського голови, 230 рішень міської ради та 240 рішень виконавчого комітету. 

З метою висвітлення діяльності депутатів міської ради, забезпечення 

прозорого режиму роботи виконавчих органів та посадових осіб ради, у 

https://bashtanskaotg.gov.ua/
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додатках «Структура ОТГ», «Підприємства, заклади та установи», 

«Документи» розміщена інформація про персональний склад депутатського 

корпусу і виконавчого комітету, постійні комісії Баштанської міської ради 7 

скликання, регламент і плани роботи міської ради, проекти і прийняті рішення, 

графік проведення засідань, а також оприлюднені протоколи пленарних 

засідань із зазначенням поіменного голосування депутатів. 

Для забезпечення депутатів міської ради та органів місцевого 
самоврядування соціологічною інформацією про ставлення окремих громадян і 
соціальних груп до суспільних подій, явищ, процесів і фактів, що відбуваються 
в ОТГ, на сайті міської ради: 

- створені окремі додатки: 

• «Е-data витрати», 

•  «Новини»,  

• «Бюджет», 

• «Prozorro», 

• «Структура ОТГ», 

• «Підприємства, заклади та установи», 

• «Корисна інформація», 

• «Економічний профіль», 

• «Документи», 

• «Проекти громади», 

• «Вакансії», 

• «Опитування», 

• «Звернення», за 11 місяців 2019 року не надійшло жодного 

електронного звернення; 

• «Громадські обговорення», проведено 1 обговорення, але не 

надійшло жодної пропозиції, 

• «Петиції», за 11 місяців 2019 року не надійшло жодної петиції; 

• «Сторонні сервіси», у яких розташовано «Архів документів 

Баштанської ОТГ», «Відеозаписи сесій, комісій, виконкому», «Виконання 

бюджету Баштанської ОТГ», «Розпорядження», «Протоколи постійних 

комісій», «Єдиний державний вебпортал відкритих даних», «Архів рішень 

виконавчого комітету», «Архів рішень сесій», «Система «Голос», «Електронна 

реєстрація в дошкільні навчальні заклади», «Бюджет участі», «Програма 

соціально-економічного розвитку ОТГ». 

Сучасна електрона версія вебсайту Баштанської міської ради має 

презентаційні функції: знайомить світове співтовариство з потенційними 

можливостями Баштанської об'єднаної громади, сприяє залученню 

інвестиційного капіталу. 

Для вдосконалення механізму інформування мешканців Баштанської 

об'єднаної територіальної громади та інших користувачів про нагальні питання 

життєдіяльності громадських формувань, установ, організацій та внутрішньо 

переміщених осіб публікуються «Анонси подій», де розміщуються 

оголошення, повідомлення про події, що відбуваються в громаді. 



37 

 

Протягом звітного періоду на вебсайті Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади розміщено у розділі «Новини» 1650 подій та 

оголошень, а також фоторепортажі з ключових подій, які відбуваються в 

громаді. 

У 2019 році висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, 

посадових осіб та депутатів міської ради здійснювалось у вкладці «Вісник 

Баштанської об’єднаної територіальної громади» до ПП «Редакція районної 

газети «Голос Баштанщини». Видання виходить один або два рази на місяць 

загальним накладом 3756 примірників. За 11 місяців вийшло 17 номерів. На 

випуск вкладки з міського бюджету спрямовано 174 900 грн. 

Враховуючи вищенаведене, треба зазначити, що завдяки взаємодії міської 

ради із районною газетою «Голос Баштанщини» та використання офіційного 

вебсайту вдалося покращити систему інформування населення об'єднаної 

територіальної громади про роботу міської ради, її виконавчих органів, 

посадових осіб та депутатів міської ради, налагодити відкритий діалог та 

збільшити відповідальність міської влади перед громадою міста. 

 

Юридичне  забезпечення 

 

Станом на 01.12.2019 року розроблено та завізовано понад 350 договорів 

та близько 200 додаткових угод про фінансові зобов’язання міської ради 

(договори купівлі-продажу, підряду, надання послуг, виконання робіт тощо) та 

близько 50 інших цивільно-правових угод (контракти, угоди, договори оренди, 

найму, схову, позики, зберігання та інші). 

Опрацьовано та підготовлено безпосередньо юридичним відділом 59 

звернень громадян, запитів прокуратури та поліції. 

Направлено близько 50 процесуальних документів до суду по справам, де 

міська рада виступала відповідачем та третьою особою. 

Станом на 01.12.2019 року перевірено та завізовано 227 проектів рішень 

сесії, 240 рішень виконкому, 777 розпоряджень голови, розроблено юридичним 

відділом близько 40 проектів, в тому числі рішень виконкому та сесії. 

Надано більше 150 юридичних висновків та роз’яснень структурним 

підрозділам міської ради. 

- Проведено роботу щодо порядку надання дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами, в результаті надійшло коштів близько 3,5 тис. грн; 

- Направлено більше 25 постанов про адміністративні стягнення на 

примусове виконання до відділу ДВС; 

- Перевірено близько 20 колективних договорів закладів освіти та 

культури, проведено консультування комунальних підприємств з 

основних питань діяльності, старост та їх помічників, депутатів; 

- Здійснювалось активна співпраця з нотаріатом в частині підготовки угод, 

оформлення довіреностей, засвідчення копій, отримання роз’яснень з 

питань виконання делегованих повноважень органами місцевого 

самоврядування з питань вчинення нотаріальних дій. 
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Відділ  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

-  

Дошкільна освіта 

Згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» дошкільна освіта є 

обов`язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні. 

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної освіти, оскільки 

вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно 

нового освітнього процесу.  

В об’єднаній Баштанській територіальній громаді функціонує 13 закладів 

дошкільної освіти, чотири із яких розміщені в м. Баштанка, дев’ять – у 

сільських територіальних громадах, де сьогодні проживає 1117 дітей віком (від 

0 до 6- 7 років), з них - 861 дитина відвідують заклади дошкільної освіти, що 

складає 77 % охоплення дітей від (1 до 6-7 років) та 97,1 % охоплення дітей від 

(3 до 6-7 років) від загальної кількості дітей дошкільного віку. Діти пятирічного 

віку охоплені 100%.  

Загальна середня освіта 

На початок начального 2019-2020 року освітню діяльність здійснює 8 

закладів загальної середньої освіти та 4 філії. Навчається 2452 дитини, з них 

1793 учні в міській місцевості та 659 учнів у сільській. Усі діти шкільного віку 

охоплені різними формами навчання. Зокрема функціонує гімназія,в якій 

навчається 228 учнів, 4 філії І-ІІ ст. (219 учнів, 7 закладів загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. (2005уч).  Сформовано 145 класів, у порівнянні з минулим роком 

– 141 клас. У початковій ланці 56 класів,в основній школі – 70 класів, в старшій 

19 класів. Слід зазначити, що середня наповнюваність класів закладів загальної 

середньої освіти становить 16,9 учнів. 

Індивідуальною формою навчання, за висновками ІРЦ охоплено15 учнів. 

Для 9 учнів організоване інклюзивне навчання. 

Продовжується оптимізація закладів освіти у сільській місцевості для 

більш ефективного матеріально-технічних, фінансових та кадрових ресурсів, 

що є одним із резервів забезпечення якості освіти. Так рішенням Баштанської 

міської ради від 06 березня 2018 року № 7 «Про створення опорних навчальних 

закладів та філій» визначено опорним навчальним закладом Баштанську 

загальноосвітню школу I-III ступенів № 1 Баштанської міської ради 

Баштанського району Миколаївської області з такими філіями: Пісківська філія 

I-II ступенів Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III 

ступенів № 1 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 

області та Новоіванівська філія I-II ступенів Баштанського опорного закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Баштанської міської ради 

Баштанського району Миколаївської області.  

Також визначено опорним навчальним закладом Баштанську 

загальноосвітню школу I-III ступенів № 2 Баштанської міської ради 

Баштанського району Миколаївської області з такими філіями: Новопавлівська 

філія I-II ступенів Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-

III ступенів № 2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 

області та Новосергіївська філія I-ІІ ступенів Баштанського опорного закладу 
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загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Баштанської міської ради 

Баштанського району Миколаївської області. Свою роботу згідно 

вищезазначеного рішення опорні заклади та їхні філії розпочали у грудня 2018 

року. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються 

належні умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів. 

Усі 466 учнів підвозяться шкільними автобусами.  

Пріоритетом діяльності освітніх закладів є рівний доступ до якісної 

освіти всіх учасників освітнього процесу. 

На сьогоднішньому етапі відділом освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Баштанської міської ради вжито відповідні заходи щодо 

упровадження профільного навчання відповідно до тих умов, у яких ми 

сьогодні працюємо. Відсоток закладів, де є профільне навчання сталий. У 6 

закладах з 8 (75%) впроваджено профільне навчання (139учнів), що становить 

55% від загальної кількості учнів старшої школи (10-11 класи).  

Пріоритетними серед профілів навчання залишилися: 

- суспільно-гуманітарний напрям 70 учнів (50%) 

- природничо-математичний напрям 39 учнів (28,1%) 

- філологічний напрям 44 учні (31,7%) 

Високі відзнаки і нагородження педагогів 

Звання заслуженого вчителя України – присвоєно Оксані Федорівні 

Озеровій, вчитель фізики та астрономії Баштанської гімназії Баштанської 

міської ради Баштанського району Миколаївської області. 

Нагрудним знаком «Відмінник освіти» – відзначено Людмилу Вікторівну 

Комаристу-Кошик, директора Будинку дитячої та юнацької творчості  

Нагрудним знаком «Вiдмiнник освiти» – Галину Іванівну Гавва, 

директора Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III 

ступенів № 2  

Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – Любов Олексіївну Рясик, 

вчителя історії та правознавства Баштанського опорного закладу загальної 

середньої освіти I-III ступенів № 1  

 Грамотами Миколаївської обласної ради, облдержадміністрації за 

вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, інноваційний підхід 

у навчанні та вихованні підростаючого покоління нагороджено 25 педагогів: 

Спортивні досягнення 

Спортивна діяльність вБаштанській міській раді здійснюється згідно 

Програми розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 

2017-2021роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 травня 2017 року № 

2.  

Протягом 2019 року спортсмени ЗЗСО взяли участь у13 видах змагань, 

ДЮСШ – у 30. Із запланованих 205 тис. грн на реалізацію цієї Програми 

використано 171 тис. грн. 

Високі досягнення маємо з наступних видів спорту: 

Відділення веслування на байдарках і каное: на Відкритому Чемпіонаті 

Миколаївської області серед юнаків та дівчат 2003-2008 р. н., присвяченому 

пам’яті Яциненко призові місця зайняли 5 наших спортсменів. 
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На зональних змаганнях командного чемпіонату України серед ДЮСШ 3 

перших місця, 1 – третє. 

На відкритому чемпіонаті України серед юнаків та дівчат в м. Ковель 

Лупін Давид виборов 6 місце, Печенюк Ірина – 2місце. 

Наші вихованці: Кухарик Олег – чемпіон Європи та чемпіон світу серед 

молоді та юніорів, отримав звання майстра спорту міжнародного класу; 

Колесник Юлія – бронзова призерка світу; Гоберлас Сергій – чемпіон України;  

На обласних змаганнях «Шкіряний м’яч» у м. Первомайську наші 

вихованці стали чемпіонами області. 

На обласному турнірі з міні-футболу, присвяченому Дню Перемоги над 

нацизмом у II світовій війні, юні футболісти вибороли І місце.  

На Всеукраїнських фінальних іграх з футболу на призи клубу «Золотий 

Колосок» у м. Очаків наші футболісти стали чемпіонами України.  

На Всеукраїнських змаганнях з греко-римської боротьби у м. Вознесенськ 

наші спортсмени вибороли два треті місця,  

На турнірі з греко-римської боротьби, присвяченому Дню Святого 

Миколая у м. Миколаїв, наші вихованці зайняли всі три призові місця. 

На Відкритій першості Миколаївської області з греко-римської боротьби 

у м. Миколаєві юні борці отримали друге і третє місця. 

На Всеукраїнському турнірі на честь визволення від німецько-

фашистських загарбників в місті Вознесенську, наші борці вибороли всі три 

перші місця. 

В обласних змаганнях з важкої атлетики в смт Врадіївці 15 листопада 

2019 року, призові місця у вагових категоріях зайняли: 2 місце – 3 юнака, 3 

місце – 4. 

На обласних змаганнях серед ЗЗСО наші спортсмени вибороли з 

баскетболу (дівчата) – 3 місце, з волейболу (хлопці) – 4 місце, з легкої атлетики 

– 1місце, «Олімпійське лелеченя» – 1 місце, з дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») - 4 місце, футболу – 2 місце, шахи, теніс – 

3 місце. 

 Учні закладів загальної середньої світи Баштанської міської ради 

протягом 2019 року були учасниками наступних змагань Всеукраїнського 

рівня: 

– фінал Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей 

«Олімпійське лелеченя», м. Київ – команда учнів Баштанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 зайняла 4 місце, у змаганнях з естафети – 1 місце; 

– Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное, м. Київ, 1 і 2 

місця. 

– Всеукраїнські турніри з футболу, м. Скадовськ, м. Очаків, команда 

ДЮСШ зайняла 9 місце. 

– Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, м. Харків, 

переможець Кирик Денис. 

Методична робота 

Турбота про обдаровану молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та 

фізичний розвиток – один із пріоритетних напрямків роботи методичного 
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кабінету в цілому. Щорічно оновлюється банк даних про обдарованих учнів, 

так у 2019 році він налічує 645 учнів за різними видами обдарованості. 

Міжнародний рівень 

У 2019 році учні закладів загальної середньої освіти Баштанської міської 

ради брали участь у таких заходах: 

1. Українсько-словацький проєкт «Активний громадянин – ефективна 

влада». Команда учнів Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №1 стала 

учасником фінального етапу у м. Києві. 

2. Українсько-канадський мистецький конкурс «Моя Україна» – золотий 

призер; іменний диплом (найкраща робота серед усіх учасників конкурсу в 

Україні). Учасники Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №2. 

Всеукраїнський рівень 

Протягом 2019 року наші учні були активними учасниками конкурсів, 

конференцій, турнірів Всеукраїнського рівня. Так, здобувачі освіти привезли 

такі нагороди: І місць – 3; нагорода «Надія турніру» у Всеукраїнському турнірі 

юних істориків; учень 10 класу Баштанської гімназії став учасником 

Всеукраїнського етапу учнівської олімпіади з економіки. 

Обласний рівень 

Протягом року в обласних інтелектуальних заходах взяли участь 111 

учнів закладів загальної середньої освіти Баштанської міської ради. Учні 

привезли 55 призових місць. 

Щорічно учні закладів освіти беруть активну участь у заходах обласного 

рівня і показують високі результати. Протягом року в конкурсах, турнірах, 

фестивалях взяли участь 66 учнів. Учасники привезли 33 призових місця: 

Районний рівень 

Активну участь в районних олімпіадах, конкурсах, фестивалях взяло 

участь 375 учнів. Із них: 206 – учасники учнівських предметних олімпіад, 169 – 

учасники інтелектуальних, творчих конкурсів.  

Загалом учні здобули 160 призових місць: І – 56; ІІ – 50; ІІІ – 54. 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Будинок дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради – це 70 

найрізноманітніших секцій, гуртків, творчих об'єднань, в яких навчаються 1145 

розумних, талановитих, креативних вихованців закладів освіти Баштанської 

міської ради. 

На базі освітніх закладів міста працюють 42 гуртки та секції МАН. На 

базі сільських шкіл Баштанської міської ради – 9 гуртків. Мережа гуртків 

стабільно зберігається протягом 5 років. 

Вже традиційно, щорічно, педагогічний колектив та вихованці закладу 

проводять більше 50-ти молодіжних, дитячих масових видовищних та 

спортивних заходів.  

Творче об'єднання «Театр» (керівник Покидько Н.П.), хореографічний 

колектив «Надія» (керівник Тригуб Н.В.), гуртки «Фантазія» (керівник 

Польщина І.А.) мають звання «Зразковий художній колектив».   

У системі освітньої роботи БДЮТ значне місце відводиться краєзнавству, 

екології, туризму. Працює територіальне відділення МАН. Щорічно відділ 

декоративно-ужиткового мистецтва – активний учасник обласних виставок.  
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Центральне місце займає фестиваль дитячих талантів «Стань зіркою», 

який проводиться з 2001 року. 

Протягом 2019 навчального року вихованці БДЮТ взяли участь у 56 

виставках, конкурсах, фестивалях міжнародного, всеукраїнського, 

регіонального та обласного рівнів за різними напрямками діяльності закладу. 

Переможцями стали 218 дітей з міста Баштанки та сіл Піски, Плющівка, Добре, 

Христофорівка, які вибороли 102 перемоги: міжнародного рівня – 4, 

всеукраїнського – 15, обласного – 83. 

Видатки галузі освіти за 2019 рік 

Міським бюджетом Баштанської міської ради на фінансування галузі 

«Освіта» в 2019 році передбачено видатки з урахуванням внесених змін станом 

на 01.12.2019 р. в сумі 103169,659 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 

98518,078 тис. грн, по спеціальному фонду – 4651,581 тис. грн. 

ДНЗ «Віночок»: 

- придбання телевізору 5,490 тис. грн, художньої літератури та 

спортивного інвентаря 7,0 тис. грн, лампи – 1,5 тис. грн (за рахунок депутат. 

коштів), проведено поточний ремонт пральної кімнати 124,692 тис. грн (за 

рахунок субвенції з обласного бюджету на реалізацію мікропроектів -112,193 

тис. грн, міського бюджету – 12,5 тис. грн), проведено модернізацію ігрового 

майданчику – 60,0 тис. грн (бюджет участі), модем газового лічильника – 5,1 

тис. грн, придбання меблів 179,174 тис. грн та оргтехніки 7,9 тис. грн 

(субвенція з державного бюджету на здійснення заходів соц.-економ. розвитку)  

ДНЗ «Чебурашка»: 

- модем газового лічильника – 5,1 тис. грн, будівельні матеріали – 5,0 тис. 

грн (депутатські кошти), придбання плити електричної – 19,0 тис. грн, 

придбання меблів ‒ 151,791 тис. грн (субвенція з державного бюджету на 

здійснення заходів соціально – економічного  розвитку). 

ДНЗ «Дюймовочка»: 

- дитячий майданчик – 60,0 тис. грн (бюджет участі) «Сучасні нові 

каруселі – малюки здорові та веселі», придбання матеріалів спортивного 

інвентарю – 4,42 тис. грн, проведено оновлення харчоблоку – 99,750 тис. грн (за 

рахунок субвенції з обл. бюджету на реалізацію мікропроектів – 89,775 тис. грн, 

міського бюджету – 9,975 тис. грн), комп’ютерна техніка – 28,0 тис. грн 

(депутатські  кошти), виготовлено ПКД на «Капремонт окремих вузлів 

існуючих вузлів газопостачання» – 20,781 тис. грн, пральна машинка – 15,0 тис. 

грн, придбання меблів ‒ 648,127 тис. грн (субвенція з державного  бюджету на 

здійснення заходів соц.-економ. розвитку), проведення поточного ремонту 

пральної кімнати – 104,195 тис. грн. 

ДНЗ «Ягідка»: 

- придбання металопластикових вікон – 20,6 тис. грн (депутатські кошти), 

холодильники – 18,670 тис. грн (депутатські кошти), меблі – 7,2 тис. грн, 

проведено заміну вікон та дверей – 169,0 тис. грн (за рахунок субвенції з обл. 

бюджету на реалізацію мікропроектів – 159,0 тис. грн, міського бюджету – 10,0 

тис. грн), виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт окремих вузлів існуючих 

вузлів газопостачання» – 20,663 тис. грн, поточний ремонт тротуарного 
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покриття – 147,543 тис. грн, придбання меблів 450,888 тис. грн та оргтехніки – 

7,9 тис. грн (субвенція з державного бюджету на здійснення заходів соц.-

економ. розвитку)  

ДНЗ с. Добре «Лелеченя»: 

- придбання водонагрівача – 4,9 тис. грн, придбання будівельних 

матеріалів – 13,976 тис. грн, постільна білизна та матраци – 60,0 тис. грн 

(бюджет участі) «Збережене здоров’я завдяки комфорту», модем газового 

лічильника – 5,1 тис. грн, придбання меблів – 159,885 тис. грн та оргтехніки – 

7,9 тис. грн (субвенція з державного бюджету на здійснення заходів соц.-

економ. розвитку)  

ДНЗ с. Новоєгорівка «Дивограй»: 

- придбання водонагрівача – 2,915 тис. грн, модем газового лічильника – 

5,1 тис. грн, бойлер та пилосос – 4,1 тис. грн, придбання меблів – 69,966 тис. 

грн та оргтехніки – 7,9 тис. грн (субвенція з державного бюджету на здійснення 

заходів соц.-економ. розвитку), столи з нержавіючої сталі – 5,0 тис. грн. 

ДНЗ с. Новоіванівка «Малятко»: 

- реконструкція ЗДО – 475,992 тис. грн (інфраструктурна субвенція), 

придбання меблів – 58,165 тис. грн та оргтехніки – 7,9 тис. грн (субвенція з 

держ. бюджету на здійснення заходів соц.-економ. розвитку), столи з 

нержавіючої сталі – 5,0 тис. грн. 

ДНЗ с. Новопавлівка «Сонечко»: 

- придбання пральної машини – 7,0 тис. грн (депутатські кошти), 

проведення реконструкції ЗДО – 479,090 тис. грн (інфраструктурна субвенція), 

придбання меблів – 61,274 тис. грн (субвенція з державного бюджету на 

здійснення заходів соц.-економ. розвитку), столи з нержавіючої сталі – 5,0 тис. 

грн. 

ДНЗ с. Новосергіївка «Джерельце»: 

- придбання меблів – 8,182 тис. грн (субвенція з державного бюджету на 

здійснення заходів соціально-економічного розвитку) ,придбання столів з 

нержавіючої сталі – 5,0 тис. грн. 

ДНЗ с. Піски «Краплинка»: 

- придбання витяжки, ванни та морозильної камери – 11,309 тис. грн, 

електроплита – 6,3 тис. грн, придбання меблів ‒ 58,151 тис. грн та оргтехніки – 

7,9 тис. грн (субвенція з держ. бюджету на здійснення заходів соц.-економ. 

розвитку), придбання столів з нержавіючої сталі -5,0 тис. грн, придбання 

жалюзів – 9,945 тис. грн. 

ДНЗ с. Плющівка «Пролісок»: 

- оплата послуг зі збільшення потужності – 12,9 тис. грн, капітальний 

ремонт – 293,8 тис. грн (інфраструктурна субвенція), придбання меблів – 44,152 

тис. грн та оргтехніки – 7,9 тис. грн (субвенція з державного бюджету на 

здійснення заходів соціально -економічного розвитку). 

ДНЗ с. Христофорівка «Веселка»: 

- дитячий майданчик – 60,0 тис. грн (бюджет участі) «Облаштування 

дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО», придбання комп’ютерної 

техніки – 10,0 тис. грн, придбання меблів – 44,727 тис. грн та оргтехніки – 7,9 
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тис. грн (субвенція з державного бюджету на здійснення заходів соц.-економ. 

розвитку) 

ДНЗ с. Явкино «Калинонька»: 

- придбання меблів – 71,812 тис. грн та оргтехніки – 7,9 тис. грн 

(субвенція з державного бюджету на здійснення заходів соц.-економ. 

розвитку),придбання столів з нержавіючої сталі – 5,0 тис. грн. 

Баштанський опорний ЗЗСО №1: 

- оснащення кабінетів – 54,345 тис. грн (депутатські  кошти), принтер – 

5,0 тис. грн, капітальний ремонт ганку – 320,260 тис. грн, капітальний ремонт 

покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу – 972,0 тис. грн (в т. ч. 

субвенція державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій), комплекти меблів для 

Нова Українська школа – 177,340 тис. грн, дидактичний матеріал – 53,960 тис. 

грн, стрілецьке обладнання «Захисник Вітчизни» – 12,8 тис. грн, виготовлення 

ПКД на «Капремонт окремих вузлів існуючих систем газопостачання» – 59,259 

тис. грн, поповнення бібліотечного фонду – 5,0 тис. грн (депутатські кошти), 

придбання посуду – 12,6 тис. грн. 

Баштанський опорний ЗЗСО №2: 

- виготовлення ПКД на «Капремонт окремих вузлів існуючих систем 

газопостачання» – 30,0 тис. грн, поточний ремонт топкової – 161,4 тис. грн, 

проведення додаткових точок Інтернету – 18,8 тис. грн, поточний ремонт 

електрообладнання – 12,6 тис. грн, придбання столів з нержавіючої сталі – 20,0 

тис. грн, поточний ремонт покрівлі та водомережі – 28,9 тис. грн, комплекти 

меблів для Нова Українська школа – 97,535 тис. грн, дидактичний матеріал – 

36,5 тис. грн, реалізація мікропроекту «Оновлення матеріально-технічної бази 

кабінету історії ЗОШ №2» – 87,905 тис. грн (за рахунок субвенції з обл. 

бюджету на реалізацію мікропроектів – 79,115 тис. грн, міського бюджету – 

8,79 тис. грн).  

Баштанська гімназія: 

- лінгафонний кабінет – 145,0 тис. грн, мультимедійне обладнання – 20,0 

тис. грн, стрілецьке обладнання «Захисник Вітчизни» – 12,8 тис. грн, оновлено 

клас математики – 247,0 тис. грн (за рахунок субвенції з обл. бюджету на 

реалізацію мікропроектів – 222,3 тис. грн, міського бюджету – 24,8 тис. грн), 

придбання меблів в лінгафоний кабінет – 59,1 тис. грн (бюджет участі) 

«Комплектація спеціалізованими меблями сучасного лінгафонного кабінету», 

реалізація проекту переможця обласного конкурсу «STEM – студія та 

інноваційна науково-технічна система навчання» – 162,4 тис. грн,столи з 

нержавіючої сталі – 10,0 тис. грн. 

Добренська ЗОШ: 

- придбано холодильник – 7,7 тис. грн, комп’ютерне обладнання – 10,6 

тис. грн, комплекти меблів для Нова Українська школа – 19,4 тис. грн, 

дидактичний матеріал – 27,9 тис. грн, металопластикові двері – 22,0 тис. грн, 

поточний ремонт внутрішнього туалету – 89,9 тис. грн, придбання меблів для 

їдальні – 60,0 тис. грн (бюджет участі) «Сучасна шкільна їдальня для 

Добренської ЗОШ». 

Новоєгорівська ЗОШ: 
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- принтер – 3,0 тис. грн, комплекти меблів для Нова Українська школа – 

14,3 тис. грн, дидактичний матеріал – 8,7 тис. грн, меблі – 18,6 тис. грн, бюджет 

участі «Сучасний кабінет фізики – сучасним учням» – 55,6 тис. грн, обладнання 

для харчоблоку – 87,8 тис. грн (за рахунок субвенції з обл. бюджету на 

реалізацію мікропроектів – 79,8 тис. грн, міського бюджету – 8,0 тис. грн), 

виготовлення ПКД на «Капремонт окремих вузлів існуючих систем 

газопостачання» – 20,8 тис. грн, оформлення права власності на земельну 

ділянку – 12,4 тис. грн, жалюзі – 9,2 тис. грн (депутатські кошти), проведення 

освітлення кабінету зарубіжної літератури – 3,0 тис. грн (деп. кошти), посуд – 

4,0 тис. грн. 

Новопавлівська ЗОШ: 

- металопластикові вікна – 63,7 тис. грн (деп. кошти), комп’ютерне 

обладнання – 8,0 тис. грн, комплекти меблів для Нова Українська школа – 16,8 

тис. грн, дидактичний матеріал – 8,5 тис. грн, принтер – 7,0 тис. грн (деп. 

кошти), виготовлення ПКД на «Капремонт окремих вузлів існуючих систем 

газопостачання» – 18,7 тис. грн, поточний ремонт внутрішнього туалету для 

хлопчиків – 138,0 тис. грн, оформлення права власності на земельну ділянку – 

12,4 тис. грн. 

Пісківська ЗОШ: 

- капітальний ремонт ганку – 233,6 тис. грн, комплекти меблів для Нова 

Українська школа – 11,6 тис. грн, дидактичний матеріал – 8,5 тис. грн, 

матеріали для поточного ремонту туалету – 30,0 тис. грн (депутатські 

кошти),поточний ремонт електромережі – 35,1 тис. грн. 

Плющівська ЗОШ: 

- кухонне обладнання мийки та столи нержавіючі –25,0 тис. грн, 

комплекти меблів для Нова Українська школа – 25,1 тис. грн, дидактичний 

матеріал – 8,5 тис. грн, виготовлення ПКД на «Капремонт окремих вузлів 

існуючих систем газопостачання» – 31,0 тис. грн, комплект столів – 4,9 тис. 

грн, жалюзі – 8,8 тис. грн, придбання мультимедійного обладнання – 119,9 тис. 

грн (за рахунок субвенції з обласного бюджету на реалізацію мікропроектів – 

108,9 тис. грн міського бюджету – 10,9 тис. грн), оформлення права власності 

на земельну ділянку – 12,4 тис. грн. 

Христофорівська ЗОШ: 

- проектор – 18,7 тис. грн (депутатські кошти), принтер – 11,3 тис. грн 

(депутатські кошти), комплекти меблів для Нова Українська школа – 16,8 тис. 

грн, дидактичний матеріал – 8,5 тис. грн, придбання жалюзів – 7,6 тис. грн, 

поточний ремонт електрообладнання – 4,2 тис. грн, оформлення права 

власності на земельну ділянку – 14,2 тис. грн, оновлення класу інформатики – 

141,8тис.грн. (за рахунок субвенції з обл. бюджету на реалізацію мікропроектів 

– 134,2 тис. грн міського бюджету – 7,3 тис. грн). 

Явкинська ЗОШ: 

- принтер - 5,0 тис. грн, жалюзі – 7,8 тис. грн (депутатські кошти) 

комплекти меблів для Нова Українська школа – 20,7тис. грн, дидактичний 

матеріал – 8,7 тис. грн, холодильна камера – 6,9 тис. грн, поточний ремонт 

кабінету фізики – 162,8 тис. грн, оформлення права власності на зем. ділянку – 

12,4 тис. грн. 
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Новоіванівська ЗОШ: 

- комплекти меблів для Нова Українська школа – 4,2 тис. грн, 

дидактичний матеріал – 8,4 тис. грн, фотоапарат – 10,0 тис. грн модем до 

газового лічильника – 5,1 тис. грн, оформлення права власності на земельну 

ділянку – 8,3 тис. грн, поточний ремонт електромережі – 9,2 тис. грн.  

Новосергіївська ЗОШ: 

- комплекти меблів для Нова Українська школа – 5,2 тис. грн, 

дидактичний матеріал – 8,4 тис. грн, поточний ремонт системи опалення – 149,9 

тис. грн, поточний ремонт каналізації – 14,5 тис. грн, придбання 

мультимедійного обладнання – 67,2тис.грн (за рахунок субвенції з обласного 

бюджету на реалізацію мікропроектів – 61,1 тис. грн міського бюджету – 6,1 

тис. грн). 

Позашкільна освіта (БДЮТ) 

Видатки на поточний ремонт роздягальні – 75,0 тис. грн, музичні 

інструменти – 29,7 тис. грн (депутатські кошти), поточний ремонт приміщень 

та внутрішнього туалету – 137,7 тис. грн, придбання проектору та ноутбуку – 

20,0 тис. грн. (субвенція з держбюджету на здійснення заходів соціально-

економічного розвитку), послуги з пошиття костюмів – 13,5 тис. грн, поточний 

ремонт електромережі – 25,0 тис. грн, оформлення права власності на земельну 

ділянку – 7,9 тис. грн. 

Дитячо-юнацька спортивна школа комп’ютерна техніка – 10,0 тис. грн, 

тренажер – 22,0 тис. грн. 

 

Розвиток  культури і туризму 

 

Реалізацію державної політики у галузі культури Баштанської ОТГ 

забезпечує Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради 

2017-2020 роки. 

Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва здійснюється 

мережею закладів культури, а саме: міський і 9 сільських будинків культури, 4 

сільські клуби, міський культурний центр, Баштанська дитяча музична школа, 1 

музей: Баштанський краєзнавчий музей з філією Музею історії та 

образотворчого мистецтва села Христофорівка 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради спрямовує свою роботу на 

створення умов для подальшого розвитку культури і мистецтва в громаді, не 

просто збереження, а повноцінне функціонування діючої мережі закладів 

культури і мистецтва.  

За підсумками роботи працівники клубних закладів Баштанської ОТГ в 

2019 році зайняли І місце в рейтингу участі аматорських колективів, окремих 

виконавців і майстрів в обласних, регіональних, всеукраїнських культурно-

мистецьких заходах а саме: 

- участь в обласному конкурсі розмовного жанру «Барви надії», 

- в  обласному огляді вокально-хорового жанру «Материнська пісня»,  
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- Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва 

«Миколаївські зорі»,  

- в обласному конкурсі вокально-інструментальних ансамблів, естрадних 

гуртів та окремих виконавців-інструменталістів «Gorda», 

- в обласному конкурсі аматорських театрів «Миколаївська Мельпомена», 

- в конкурсі «Перлина Прибужжя», 

- виставкові заходи, участь в обласних заходах та інші. 

В поточному році профінансовано наступні заходи: 

За результатами роботи отримали 10 – «Гран-прі», 25 – І місце, 8 – ІІ місце, 3 

– ІІІ місце.  

Христофорівський СБК ‒ 702,939 тис. грн: 

- реконструкція СБК (субвенція) ‒ 589,796 тис. грн; 

- капітальний ремонт (фасад і вимощення) ‒ 113,143 тис. грн. 

- Явкінський центр дозвілля ‒ 707,065 тис. грн 

- капітальний ремонт (субвенція) ‒ 620,70 тис. грн. 

- виготовлення ПКД ‒ 56,225 тис. грн. 

- дозвіл та виготовлення технічних умов на підключення електричної 

енергії в приміщенні ЦД-30,14 тис. грн, 

Пісківський СБК 

капітальний ремонт (субвенція) ‒ 698,815 тис. грн; 

Баштанський краєзнавчий музей  

виготовлення ПКД – 50,00 тис. грн. 

Проведення поточних ремонтів ‒ 453,205 грн в т.ч. 

- ремонт актової зали в Новосергіївському СБК – 98,00 тис. грн, 

- Зеленоярського СК ‒ 8,00 тис. грн,  

- Новоєгорівський СБК – 30,787 тис грн, 

- Пісківський СБК - поточний ремонт покрівлі ‒ 130,726 тис. грн, система 

опалення ‒ 24,210 тис. грн, 

- Новогеоргіївський СК – поточний ремонт СК ‒ 19200,00 грн, 

- МКЦ – улаштування туалетної кімнати ‒ 20000,00 грн, (депутатські 

кошти) 

- Плющівський СБК – улаштування каналізаційної системи ‒ 11,500 грн, 

укладання плитки ‒ 57,00 тис. грн, 

- Новоіванівський СБК ‒ проводилась заміна вікон ‒ 45,76 тис. грн, 

- ДМШ укладання плитки ‒ 8,022 тис. грн. 

- принтер ‒ 3,5 тис. грн,  

- піаніно «Ямаха» ‒ 24,0 тис. грн (депутатські кошти),  

- музичні інструменти та обладнання (кошти обласного бюджету ‒ 

мікропроект) ‒ 49,778тис. грн, 
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- меблі (депутатські кошти) ‒ 19,875 тис. грн. 

Баштанський краєзнавчий музей - 31,980 тис. грн.  

-  вітрини для експозицій та виставок – 16,98 тис. грн,  

- календарі до 100-річчя Баштанської республіки ‒ 4,2 тис. грн,  

- ноутбук ‒ 10800,00 грн. 

Плющівський СБК – 36,29 тис. грн. 

-  придбання стендів – 4,4 тис. грн,  

- сценічного взуття ‒ 22,6 тис. грн,  

- фотоштори – 9,29 тис. грн. 

Міський будинок культури - 13,658 тис. грн.  

- придбання вивісок –0, 658 тис. грн.  

- ноутбук ‒ 13,0 тис. грн. 

 

Добренський СБК - 82,10 тис. грн 

- придбано фотоапарат ‒ 3,8 тис. грн,  

- театральні стільці ‒ 76,100 тис. грн. 

 

Новоєгорівський СБК – 53,00 тис. грн 

- придбали підсилювач, динаміки (депутатські кошти) ‒ 15,0 тис. грн,  

- ноутбук ‒ 11,0 тис. грн,  

- кондиціонер ‒ 27,0 тис. грн. 

Новоіванівський СБК - 15,44 грн  

- придбали музичну апаратуру ‒ 9,44 тис. грн.  

- принтер ‒ 6,0 тис. грн. 

Новопавлівський СБК - 20,435 тис. грн.  

- придбали принтер ‒ 4,545 тис. грн, за депутатські кошти 

- меблі ‒ 9,89 тис. грн  

- тенісний стіл ‒ 6,0 тис. грн. 

Явкинський центр дозвілля - 54,722 тис. грн.  

- придбали спортивні товари для фітнесу ‒ 46,872тис. грн, 

- придбали   батут ‒ 7,85тис. грн. (депутатські кошти) 

На проведення заходів в 2019 році виділено ‒ 351,700 тис. грн, в т.ч. 

- до 120 річчя Григорія Довженка виділено ‒ 45,928 тис. грн (виготовлення 

книги-каталогу в кількості 100 штук, банеру, буклетів); 
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- проведення байкерського фестивалю «Чупакабра» ‒ 69,800 тис. грн; 

- день міста – 99,988 тис. грн; 

- участь у всеукраїнських, обласних конкурсах ‒ 42,261 ти. грн; 

- конкурс «Талановита молодь Баштанщини» ‒ 6,8 тис. грн. 

У місті Баштанка в літній період працює «Кінотеатр під відкритим небом 

«Кінорай», що реалізовувався в рамках співпраці громади з програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність» (DOBRE). 

У с. Христофорівка працює фітнес-центр «Олімп» ‒ центр здоров’я, 

відпочинку і добробуту. Варто зазначити, що це перший сільський фітнес-центр 

у Баштанській ОТГ. Цей проект вдалося реалізувати завдяки наполегливості 

місцевої громадської організації та за фінансової підтримки Баштанської 

об’єднаної територіальної громади. 

Працює інтернет-центр «Фенікс» на базі КЗ «Плющівський СБК», де 

відвідувачі можуть отримувати доступ до світових і вітчизняних інформаційних 

ресурсів, завести свою поштову скриньку, поспілкуватись з друзями у 

соціальних мережах та ін. 

Важливим напрямком роботи є заходи у сфері пошуку, збереження та 

популяризації нематеріальної культурної спадщини Баштанської ОТГ. 

30 травня 2019 р. відділ розвитку культури і туризму виконавчого 

комітету Баштанської міської ради видав наказ  №50 «Про створення робочої 

групи», яка займалася збором, обробкою матеріалів та складанням облікових 

карток об’єктів (елементів) нематеріальної культурної спадщини. В результаті 

цього 26 жовтня Баштанська об’єднана територіальна громада взяла участь у 

першому відбірковому етапі обласного огляду місцевих елементів 

нематеріальної культурної спадщини «Етно традиції Миколаївщини» 

На огляд була представлена традиція випікання обрядового весільного 

хлібу «Дівування» в м. Баштанка.  

Елемент нематеріальної культурної спадщини (НКС) був оцінений і ми 

отримали «Диплом», за підсумками конкурсу було включено до обласного 

елементу НКС. В 2020 році  наш елемент  НКС буде подано на національний 

конкурс. 

Діяльність  комунального підприємства «Добробут»  

КП «Добробут» створено на комунальній власності територіальної 

громади м. Баштанка рішенням  Баштанської міської ради від 06 лютого 2003 

року № 31 з метою здійснення господарської діяльності щодо надання 

споживачам комунальних послуг та виконання робіт, пов’язаних з 

благоустроєм міста та сіл.  
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КП «Добробут» здійснює свою діяльність на засадах господарської 

самостійності.  

Комунальним підприємством «Добробут» за 2019 рік виконувалися наступні 

види робіт: 

1.У весняно-літній період проводилася робота по скошуванню трави та 

карантинних рослин на території Баштанської ОТГ. 

2. Проведено обрізка сухих та аварійних дерев на території Баштанської ОТГ. 

3. Проводилися роботи по очищенню та розгортанню сміття на міському 

сміттєзвалищі бульдозером Pengpu PD165Y. 

4. Надано послуг по вивезенню твердих побутових відходів за 2019 рік на суму 

753 771,60 грн.  

5. Виконані роботи по розчищенню доріг Баштанської ОТГ від снігу та 

посипання піщано-соляною сумішшю вулиць міста Баштанка. 

6. Систематично проводиться робота по обслуговуванню (розчищенню)  

сміттєзвалища. 

7. Проводилася робота по утриманню в належному санітарному стані Пагорби 

Слави, пам’ятників, обелісків та пам’ятних знаків міста. 

8. Здійснювався відлов бездоглядних тварин. 

9. Вивіз твердих побутових відходів трактором (сміття в мішках) на суму 22 

257,25 грн. 

10. Станом на 01.12.2019 року укладено договори з населенням по вивезенню 

ТПВ в кількості - 970 шт. 

       Для ефективнішої роботи КП «Добробут» міською радою було придбано 

автогрейдер.  

      Для професійної безпеки та робочого комфорту КП «Добробут» придбано 

для працівників спецодяг на суму 46 811,90 грн. Також було придбано ноутбук, 

комп’ютер та комплектуюче обладнання на суму 27 000,00 грн. Для швидкого 

та більш ефективнішого очищення вулиць від листя придбано тракторний 

пилосмок на суму 25 000, 00 грн. Також, відремонтовано та відновлено майже 

90,0% старої техніки.  

За 2019 рік діяльність комунального підприємства, яка забезпечувала 

основну частку його доходу, пов’язана з виконанням робіт по благоустрою 

Баштанської ОТГ та надання транспортних послуг. Всього надійшло на суму – 

3 764 919,00 грн: 

- Послуги з прибирання снігу – 49 705,00 грн. 

- Роботи по утриманню кладовищ – 414 427,00 грн. 

- Послуги з утримання парків та декоративних садів – 1 571 557,00 грн. 

- Благоустрій спорт. майданчиків і зон відпочинку – 471 838,00 грн. 

- Лісозаготівельні послуги (видалення дерев) – 61 084,00 грн. 

- Послуги з автомобільних перевезень – 49 673,00 грн. 

- Відлов бездоглядних тварин – 41 977,00 грн. 

- Встановлення та демонтаж новорічної ялинки – 30 973,00 грн. 

- Обслуговування фонтанів – 42 496,00 грн. 

- Збирання сміття з урн – 359 700,00 грн. 

- Прибирання, замітання вулиць – 671 489,00 грн. 
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Нагальними проблемами залишаються необхідність придбання 

контейнерів для твердих побутових відходів. 

Діяльність комунального підприємства «Міськводоканал»  

 

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах Баштанської ОТГ надає КП «Міськводоканал». 

Протягом звітного періоду комунальним підприємством вживалися заходи 

для покращення забезпечення населення якісною питною водою в межах 

обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, реформування та 

розвитку водопровідно-каналізаційної мережі громади, підвищення її 

ефективності та надійності функціонування. Так, з початку 2019 року  

проведено ряд робіт, направлених для забезпечення якісним водопостачанням 

населення ОТГ, зокрема:  

 Проведено заміну застарілого обладнання на насосній станції ІІІ підйому 

(встановлено 4 нових насоси Vilo та замінено усі технологічні трубопроводи 

із засувками, зворотними клапанами та фасонними частинами).  

 Встановлено нове обладнання на 12 підземних водозаборах у 8-ми селах ОТГ 

(Христофорівка, Піски, Плющівка, Новогеоргіївка, Явкине, Київське, 

Новоіванівка, Шевченко). Це дало змогу цілодобово і безперебійно подавати 

воду до домівок жителів ОТГ.  

 Проведено заміну застарілих та аварійних трубопроводів на водопровідних  

мережах  населених пунктів загальною протяжністю понад 2 км.  

 Відремонтовано найбільш проблемну ділянку каналізаційного колектора по 

вул. Театральній в м. Баштанка.  

 Для зручності обслуговування абонентів КП запроваджено нову зручну 

систему передачі даних про водоспоживання, інформування споживачів, 

проведення розрахунків за спожиті послуги «Viber Chat Bot». 

 На виконання Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення 

розроблено ПКД на «Будівництво каналізаційного колектора по вул. 

Квітневій у м. Баштанка».   

Усі ці роботи виконано за кошти власні, місцевого бюджету та інших 

джерел (міжнародні донори). 

Разом з тим, існує ще ряд проблемних питань, які потребують вирішення 

для отримання населенням ОТГ якісних послуг. Найважливіша з них -це 

забруднення навколишнього середовища каналізаційними стоками через 

невідповідність сучасним вимогам очисних споруд каналізації.  Для вирішення 

даної проблеми в 2020 році з міського бюджету потрібні кошти на 

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво КОС.  

Проблемами залишаються реконструкція та капітальний ремонт 

водопровідних мереж у всіх населених пунктах громади. Встановлення системи 

очищення та знезараження питної води згідно з схемою оптимізації та 

проектною документацією, забезпечення централізованим водовідведенням з 

очищенням стічних вод усі  населені пункти ОТГ. 
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Діяльність комунальної організації «Правопорядок» 

Баштанська міська рада повноваження по реалізації функції забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

здійснює, зокрема, з допомогою КО «Правопорядок», громадського 

формування з охорони громадського порядку (ГФОГП) міської ради 

«Правопорядок», яке налічує у своєму складі 42 члена (з них 33 члена мають 

дозволи на зберігання і носіння спецпристроїв для відстрілу гумовими кулями).  

В КО «Правопорядок» працюють 9 чоловік ( 8 - на посадах інспекторів), 

які до того ж являються членами громадського формування.  

КО «Правопорядок» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, є 

неприбутковою комунальною організацією, що утримується за рахунок коштів 

міського бюджету.  

У 2019 році:  

1. КО «Правопорядок», Баштанський відділ поліції на розгляд 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Баштанської міської ради 

надано 57 адміністративних матеріалів за порушення Правил благоустрою 

території міста, Правил додержання тиші, Правил тримання собак і котів, 

Правил торгівлі на ринках тощо. Всього адмінкомісією у 2019 році ( станом на 

01.12.2019 р.) розглянуто 57 адміністративних справ та накладено штрафів на 

правопорушників на суму 8432 грн.   

2. 3 метою запобігання вчинення адмінправопорушень проведено близько 

730 профілактичних бесід з громадянами. 

3. Направлено приписів та попереджень громадянам, фізичним особам - 

підприємцям, керівникам юридичних осіб щодо усунення правопорушень 

(порушення Правил благоустрою території міста, порушення вимог щодо 

вжиття фіто-санітарних заходів (невиконання заходів щодо боротьби з 

карантинними рослинами) - близько 500. 

4. Постійно здійснювалися перевірки громадян (приватний сектор, ОСББ) 

та суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності щодо дотримання 

ними Правил благоустрою території міста, виявлялися місця несанкціонованих 

звалищ сміття з подальшим реагуванням. 

5. Інспекторами комунальної організації (із залученням інших членів ГФ 

ОГП, за необхідності) щоденно проводяться патрулювання по охороні 

комунального майна та громадського порядку в нічний період доби в 

центральній частині міста з 21.00 до 03.00 год. 

6. Брали участь в охороні громадського порядку, спільно з поліцією, під 

час проведення всіх масових заходів на території міста. 

7. Брали участь в заходах, спільно з поліцією, направлених на 

недопущення розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, 

а також в інших заходах по припиненню інших злочинів (тридцять дев’ять 

відпрацювань). 

8. У 2019 році КО «Правопорядок», громадським формуванням з охорони 

громадського порядку, спільно із службою у справах дітей 

райдержадміністрації, Баштанським відділом поліції ГУ НП в Миколаївській 

обл., з метою профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності 
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серед підлітків проводилися обстеження умов проживання малолітніх та 

неповнолітніх (15 обстежень).  

9. Постійно проводилася профілактична робота з засудженими до 

покарання без позбавлення волі (таких на обліку в КО «Правопорядок» - 33 

чоловік) з метою недопущення скоєння ними нових або повторних злочинів. 

10. Здійснювався контроль за порушниками (що вчинили насильство в 

сім’ї) і засудженими (дрібні крадіжки, легкі тілесні ушкодження (8 чоловік), на 

яких було накладено адміністративне стягнення або покарання у виді 

громадських робіт. 

11. Постійно проводилася робота щодо недопущення здійснення 

торгівлі у невстановлених місцях: по вул. Ювілейній, Полтавській, Баштанської 

республіки. 

12. За вказаний період надано довідок - характеристик на громадян, 

проживаючих на території ради - 450. 

13. Постійно проводилася робота по реагуванню на скарги та звернення 

громадян до міської ради та до КО «Правопорядок». Відпрацьовано 50 звернень 

громадян, 6 подань до міського голови. Вжито заходів з реагування на 250 

листів, подань, клопотань органів влади, правоохоронних органів, політичних 

партій, громадських об’єднань.  

14. Постійно проводилася мобілізаційна робота за клопотанням 

військового комісаріату по врученню повідомлень призовникам (близько 137 

повісток), уточненню списків призовників, працюючих в підприємствах, 

установах, організаціях тощо. 

15. Забезпечували дотримання громадського порядку та громадської 

безпеки під час проведення заходів спеціалізованим підприємством (м. Одеса) з 

відлову бродячих собак на території м. Баштанка. 

16.  22 травня 2019 року начальник КО «Правопорядок», в якості спікера 

ділився досвідом про успішний приклад діяльності КО «Правопорядок» в 

Миколаївському Центрі розвитку місцевого самоврядування. В Центрі ГУ НП в 

Миколаївській області проводило практичний семінар з питань забезпечення 

правопорядку і цивільного захисту в ОТГ по темі «Безпека громади: пошук 

спільних рішень». 

17. 15 серпня 2019 року - участь начальника КО «Правопорядок» в 

семінарі –нараді з керівним складом підрозділів превентивної діяльності ГУ НП 

в Миколаївській області в якості спікера про успішний приклад діяльності КО 

«Правопорядок». 

18.  Постійно проводилася робота з інформування населення про 

діяльність КО «Правопорядок» шляхом оприлюднення інформації про роботу в 

засобах масової інформаці.  

Питання діяльності комунальної організації «Правопорядок» та про хід 

виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення 

систем захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській 

раді на 2017-2021 роки розглядалися на засіданні виконавчого комітету 

Баштанської міської ради (рішення №126 від 24.06.2019р.), а також на сесії 

Баштанської міської ради ( рішення №10 від 25.06.2019 р.).  
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Видатки з міського бюджету на утримання КО «Правопорядок» у 2019 р. 

становили 840,400 тис. грн. 
№ 

п/п 
Заходи План на 2019 

р., тис.грн. 

Факт за 1 

півріччя 

2019 р., 

тис.грн. 

1. Переобладнання комунальних 

приміщень в 3-х ТОВК 

(Христофорівському, Явкинському, 

Новоіванівському під «поліцейські 

станції»). 

В адмінприміщеннях Явкинського та 

Новоіванівського ТОВК переобладнання 

завершено. 

В Христофорівському музеї кімнату 

переобладнано в кінці 2019 року. 

100,000 100,000 

2. Обслуговування охоронної сигналізації в 

адмінприміщеннях 9-ти ТОВК (охоронна 

сигналізація була встановлена у 2018 

році на суму 190 тис.грн.) 

37,900 37,900 

3. Обслуговування системи міського 

відеоспостереження (9 відеокамер з 

обладнанням. Відеореєстратор та інше 

знаходиться в черговій частині 

Баштанського відділу поліції) 

24,400 24,400 

4. Встановлення віддаленої онлайн-

трансляції системи міського 

відеоспостереження на монітор КО 

«Правопорядок», який знаходиться в 

адмінприміщенні міської ради. 

20,249 20,249 

 Всього: 182,549 182,549 

 

Діяльність комунальної установи «Баштанський міський 

інклюзивно-ресурсний центр 

 

Для своєчасного виявлення дітей з особливими освітніми потребами, 

визначення їх подальшого освітнього шляху,  успішної інтеграції  в освітнє 

середовище рішенням сесії міської ради №1 від 03.04.2018 року створено 

комунальну установу «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр.  

Наразі відповідно до заяв та необхідного пакету документів від батьків 

проведено 112 комплексних психолого-педагогічних досліджень розвитку 

дитини з використанням міжнародних методик. Корекційно-розвивальні 

послуги логопеда, практичного психолога, дефектолога отримують 30 дітей з 

особливими освітніми потребами. На черзі за отриманням корекційно-

розвиткових послуг 20 дітей. Центр укомплектований кадрами, послуги 
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надають 2 дефектолога, 2 практичного психолога, вчитель-логопед. Відкрита 

ще одна вакансія вчителя-логопеда, вчителя-реабілітолога. А також у штаті є 

медична сестра, бухгалтер та прибиральник приміщень.  

Проведено 345 консультацій для батьків дітей, які мають особливі освітні 

потреби, 46 консультацій з наданням методичної допомоги педагогам.  

Педагогічні працівники МІРЦ є активними учасниками команд 

психолого-педагогічного супроводу дітей, надають рекомендації щодо 

створення та моніторингу Індивідуальних програм розвитку кожної дитини. 

Відповідно до річного плану роботи КУ «Баштанський міський інклюзивно-

ресурсний центр» директором та спеціалістами проведено 5 виїзних засідань на 

базі освітніх закладів ОТГ та району, з метою надання методичної допомоги та 

вивчення особливих освітніх потреб дітей. 12 вересня 2019 фахівці центру 

відвідали Миколаївський психологічно-реабілітаційний центр для проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей сиріт та дитини 

позбавленої батьківського піклування. 

Систематично проводяться зустрічі з батьківською громадськістю: 

08.05.2019 проведено батьківські збори «На шляху до інклюзії» для батьків, які 

вже обрали, або планують навчання дитини за інклюзивною формою; 15.05. 

2019 виступ  директора МІРЦ на загальних батьківських зборах у ЗДО 

«Віночок» щодо роз'яснення мети та завдань інклюзивно-ресурсного центру. На 

постійній основі проводяться засідання Батьківського університету «Про 

важливе для мами і тата», надаються консультації та рекомендації щодо 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

Для діяльності центру надано приміщення площею 439,7 м2 за адресою 1-го 

Травня, 14. Дане приміщення потребує капітального ремонту. У 2019 році було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

приміщення установи ТОВ «БТК «ГРАНІТ ПЛЮС» (69900грн).  

У 2019 році отримано фінансування проекту «Капітальний ремонт 

приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-

ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 

області» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних   територіальних громад у 

сім’ї 368,0 тис. грн з співфінансуванням проекту з місцевого бюджету 211, 515 

тис. грн (період реалізації проекту - 3 роки). 

Відповідно до чинного законодавства було проведено допорогові 

закупівлі. Переможець ФОП «Гусєв О.А.» (укладено договір від 08.08.2019 

року №7). Відповідно до робочого проекту  у 2019 році виконані такі роботи: - 

встановлені міжкімнатні перегородки; 

- влаштування внутрішнього водопроводу та каналізації; 

- облаштовано туалетну кімнату (встановлені бойлер та унітази, умивальники, 

сушарки для рук); 

- замінено 25 вікон та 6 дверей; 

- укладена проводка, встановлені вимикачі та розетки. 

Всі роботи завершені, кошти субвенції та місцевого бюджету використані в 

повному обсязі. 

Місцевий бюджет ОТГ: 
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План на 2019 рік – 376600грн 

Використано за січень – листопад 235440,81 грн, залишок на грудень – 

141159,19 грн. У грудні планується використати всі річні планові призначення 

(при умові здійснення перерозподілу видатків згідно сесії – 67800грн буде 

перенесено з комунальних видатків (КЕКВ 2270) на матеріали, обладнання 

(КЕКВ 2210)). 

Районний бюджет: 

План на 2019 рік – 97760 грн 

До кінця року вся сума буде використана. 

Освітня субвенція: 

План на 2019 рік – 1040758 грн 

Використано за січень – листопад 603749,67 грн. З урахування касових видатків 

у грудні, залишок на кінець 2019 року по освітній субвенції становитиме 

приблизно 300тис. грн. 

Капітальні видатки: 

План на 2019 рік – 579515грн. 

Всі планові призначення вже використано. В тому числі субвенція – 368000грн 

та з місцевого бюджету – 211515 грн. 

Проектно-кошторисна документація – 69900 грн. 

Капітальний ремонт – 455597 грн (І договір з Гусєвим): заміна вікон, установка 

міжкімнатних перегородок, установка водопроводу та каналізації, 

електромонтажні роботи. Технагляд = 9426 грн. 

Капітальний ремонт – 43892 грн (ІІ договір): установка натяжної стелі. 

Технагляд = 700 грн. 

Хочу подякувати всім депутатам, членам виконавчого комітету, 

старостам, виконавчому апарату, активістам громади, молодіжній раді. 

Завдяки Вашій відповідальності та небайдужості нам вдалося виконати 

величезний обʼєм роботи. Безумовно маємо ще багато невирішених 

нагальних проблем в ході звіту вони зазначались. Тому наступний рік в 

умовах обмеженого бюджету буде не простим. Але впевнений, що спільними 

зусиллями ми зможемо досягти запланованого.     

   

 

Міський голова                                                                       Іван РУБСЬКИЙ 


