
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 
 

 
 

  Шановні земляки! 

Вітаю вас з Днем Державного Прапора та 
Днем Незалежності України! 

  Державний прапор – це символ свободи і 
незалежності, слави і відродження України. 

  День Незалежності в серцях українців став 
символом самоствердження, відчуття волі та 
суверенності. Це свято об’єднує всіх, хто 
любить і шанує свою країну, хто своєю пра-

цею створює гідне майбутнє Батьківщини. 
  Україна завжди славилася не лише своєю 
багатовіковою історією, багатими культур-

ними традиціями, а й найголовнішим – її 
людьми, тими, хто своєю працею наближає 
країну до стабільності і впевненості в кожно-

му подальшому дні. 
  Прийміть найщиріші вітання з нагоди 29-ої 
річниці Незалежності України.  Дозвольте 
щиро побажати вам і вашим родинам здоро-

в’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, 
сили і наснаги в усіх ваших справах і почина-

ннях в ім’я соборної незалежної процвітаючої 
України! 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван 
Рубський 
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Визначено переможців Бюджету участі 
2020 

 

З 03 по16 серпня проводилося голосування 
за проєкти «Бюджету участі 2020». Його 
довелося трохи відкоригувати у зв’язку з 
подіями в Україні та світі (пандемією 
коронавірусу), проте переможців 
визначено. 

  21 серпня, відбулося засідання робочої 
групи з питань бюджетування громадсько-

го проєкту Бюджет участі. У засіданні ро-

бочої групи взяли участь начальник та го-

ловний спеціаліст відділу енергоменедж-

менту, муніципальних ініціатив та інвести-

цій Наталія Шафорост і Тетяна Кунпан, 
головний спеціаліст з питань електронних 
закупівель Тетяна Заворотнюк, завідувач 
сектору видатків фінансового відділу 
Наталія Ліщук, начальник відділу ЖКГ 
Юрій Великород, начальник відділу 
культури і туризму Світлана Березовська, 
депутати міської ради: Світлана Гапішко, 
Віктор Майданов. 
  До участі у конкурсі було подано 26 
проєктів на суму 1 791 555 грн, з них 11 
проєктів громадської ініціативи (на суму – 

 



                                                                                     

 

749 733 грн), 9 освітянських проектів -  

(622 306 грн), 6 проєктів від культури 
(419 516 грн). 
  За результатами засідання комісії та 
оцінки проєктів структурними підрозді-
лами міської ради до голосування було 
допущено 25 проєктів, один проєкт від-

хилено, бо реалізація даного проєкту не 
відноситься до повноважень міської ради 
(«Придбання спортивного інвентарю для 
борцівського клубу «Ірбіс», автор Ярослав 
Кірик). 

У період з  3 по 16 серпня тривало голосу-

вання, у якому взяли участь 4 861 особа. 
Зокрема, прийняли активну участь у 
голосуванні і мешканці Плющівського 
ТОВК за проект, поданий завідуючою 
Плющівським ЗДО «Пролісок», для 
облаштування дитячого майданчика для 
дітей молодшої групи. Всього прийняли 
участь в голосуванні 429 осіб. Але, на 
жаль, не вдалось попасти в трійку пере-

можців. 

  За результатами голосування найбільшу 
кількість голосів набрали 5 проєктів 
громадської ініціативи,  по 3 – освіти та 
культури. В загальному визначили 11 
проєктів-переможців конкурсу «Бюджет 
участі 2020», реалізація яких триватиме до 
24 березня 2021 року. 

Члени комісії погодили затвердити перелік 
і подати на розгляд сесії Баштанської 
міської ради проєкти-переможці Бюджету 
участі для подальшого фінансування. 

Так, переможцями конкурсу Бюджету 
участі 2020 стали проєкти: 

− Громадської ініціативи: 

1. «Зробити місто кращим можеш саме 
ти!» (автор проєкту Світлана Березовська, 
м. Баштанка) 161 голос; 

2. «Освітлення переїзду між вулицями 
Грушевського та Шевченка в селі Явкине» 
(автор проєкту Олег Волович, с. Явкине) – 

160 голосів; 

 

3. «ДД – добрі дії для дітей: доукомплекту-

вання дитячого майданчика на території 
мікрорайону «Зоря Інгулу» (автор проєкту 
Світлана Лященко, м. Баштанка) – 155 

голосів; 
4.«Пам’ять, яка має жити вічно» (автор 
проєкту Лариса Фігура, с. Новоєгорівка) – 

146 голосів; 
5.«Спортивний майданчик  дворових 
тренажерів у парку «Весняний» (автор 
проєкту Олена Золотухіна, с. Христофорів-

ка) – 145 голосів. 
 

− Освіти: 

6.«Гімназійна їдальня – зона комфорту ді-
тей» (автор проєкту Світлана Гапішко, м. 
Баштанка) – 607 голосів; 
7.«Сучасний кабінет історії» (автор про-

єкту Марина Максимова, м. Баштанка) – 

599 голосів; 

8.«Кабінет сучасної географії у Новоєго-

рівській ЗОШ» (автор проєкту Тамара 
Троїцька, с. Новоєгорівка) – 499 голосів. 

− Культури: 

9.«Підвищення енергоефективності в Баш-

танському МБК» (автор проєкту Ольга 
Крамаренко, м. Баштанка) – 325 голосів; 
10.«Гармонія в селі Добре» (автор проєкту 
Марія Бойчук) – 322 голосів; 

11.«Міський культурний центр – територія 
спорту та здорового способу життя» (автор 
проєкту Світлана Березовська) – 301 

голосів. 

  Шановні жителі сіл Плющівського ТОВК! 

Баштанська міська рада нагадує всім 
платникам податку  про закінчення 
терміну сплати земельного податку 31 
серпня 2020 року. 

Просимо тих, хто ще не сплатив податок, 
терміново здійснити проплату у зручному 
для вас відділенні банку або через Приват-

24. 

 


