
План Факт
всього 

згідно з 
Стратегією

на 2019 р

з
початку 

реалізації 
проекту

за звітний 
період План Факт найменування індикатора 

(показника)
одиниця 
виміру

прогно-
зоване 

значення

фактичне 
значення

Відхилен
ня

(+;-)

 -  -  -  - 

створити комунальне 
підприємство з обслуговування 

та утримання дорожньої 
інфраструктури

шт 1 0 -1 Не виконано
Створення комунального підприємства по обслуговуванню 

та утриманню дорожньої мережі потребує спеціальної 
техніки. На даний час така техніка відсутня

5371,80 0,00 5371,80 0
придбання відповідного 

обладнання для ремонту доріг шт 18 0 -18 Не виконано

рішенням сесії міської ради від  25 червня 2019 року 
виділено кошти на придбання спеціалізованої техніки 

(грейдера) для комунального підприємства  в сумі 2555,0 
тис. грн.. На даний час проводяться тендерні закупівлі по 

даному проекту.

3. Капітальний ремонт 
дороги Баштанка-Плющівка-
Піски

Баштанська 
міська рада 2019 2019 17000,00 17000,00 0,00 0,00 17000,00 0

протяжність відремонтованих 
доріг км 17 0 -17 Не виконано

дана дорога є дорогою загального користування місцевого 
значення, яка належить до сфери управління Миколаївської 

обласної державної адміністрації та перебуває на балансі 
управління інфраструктури облдержадміністрації.  У 

звітному періоді даний проект реалізовано не було, проте з 
метою розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам та фінансового забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення  Миколаївської 
області, дану дорогу включено до переліку найкритичніших 

ділянок  автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, які потребують термінового проведення 
ремонтних робіт по Баштанській об’єднаній територіальній 

громаді та подано на розгляд до Миколаївської обласної 
ради та облдержадміністрації

5. Капітальний ремонт 
дороги Баштанка-
Новопавлівка

Баштанська 
міська рада 2021 2019

Державний 
бюджет 19000,00 0,00 840,00 840,00 19000,00 840

протяжність відремонтованих 
доріг км 19 3,5 -15,5

Виконано 18,4 % від 
планового 
показника

7. Капітальний ремонт 
дороги Новопавлівка-
Новоіванівка

Баштанська 
міська рада 2023 2019

Державний 
бюджет 5000,00 0,00 2229,00 2229,00 5000,00 2229

протяжність відремонтованих 
доріг км 5 7,1 2,1

Виконано 142 % від 
планового 
показника

113,639 0 150,00 0

кількість виготовлених 
проектно-кошторисних 

документацій на капітальний 
ремонт дорожнього покриття

шт 1 0 -1 Не виконано

На даний час розглядається питання щодо капітального 
ремонту ділянки автодороги по вулиці Ювілейній в місті 
Баштанка. Для проведення такого ремонту є проектною 

організацію виготовлено робочий проект, який на даний час 
потребує коригування

5293,60 419,40 20000,00 419,40
протяжність відремонтованих 

доріг м2 180000 735 -179265

В процесі 
виконання, 

виконано 4 % від 
планового 
показника

Робота в даному напрямку продовжується. Станом на 
10.07.2019 року  проводиться процедура тендерних 

закупівель щодо поточного ремонту дорожнього покриття у 
селі Новосергіївка, селі Явкине та селі Новоіванівка

10. Поточний ремонт 
тротуарів комунальної 
власності

Баштанська 
міська рада

2018-

2025
2019

міський 
бюджет  16000,00 2000,00 162,546 98,78 2000,00 98,78

площа відремонтован их 
тротуарів м2 3000 204 -2796

В процесі 
виконання. 

Виконано 7,0 % від 
планового 
показника

Робота в даному напрямку триває. На даний час  
проводиться процедура тендерних закупівель щодо 

поточного ремонту тротуару по вулиці Ювілейна в місті 
Баштанка

9. Капітальний та поточний 
ремонт дорожнього покриття 
вулиць в населених пунктах 
громади

2019
міський 
бюджет  160000,00 20000,00

Баштанська 
міська рада

2018-

2025

Звіт про результати проведення моніторингу виконання реалізації  проектів розвитку, визначених Планом заходів на 2018 роки з
реалізації Стратегії розвитку Баштанської міської ради до 2025 року, за 6 місяців 2019 року

2. Створення в громаді 
системи управління, 
експлуатації, утримання 
дорожнього господарства

Баштанська 
міська рада

2018-

2019
2019

міський 
бюджет, 

державний 
бюджет

16526,90 7208,50

Проблемні питання, їх вплив на План Факт виконання

Стратегічна ціль 1. Побудова інфраструктури – комфортної для проживання та безпечної для життя людини
Операційна ціль 1.1. Дороги та вулиці з твердим покриттям, освітленням, тротуарами та велодоріжками

Назва проектів розвитку 
включених до Стратегії 
розвитку Баштанської 

міської ради

Територія 
впливу 
проекту

Строк
реалізації проекту

Джерела 
фінансува 

ння у 
звітному 
періоді

Вартість, тис. грн.
Фактична сума

підписаних договорів 
у звітному періоді

Фінансування у 
звітному періоді Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді

Стан виконання 
плану заходів

(з порівняльн ою 
оцінкою виконаного

і запланованого)



25,257 0

кількість встановлених засобів 
примусового

обмеження швидкості
шт 6 0 -6 Не виконано У ІІ півріччі 2019 року планується встановити 2 засоби 

обмеження швидкості у місті Баштанка

482,12 0
кількість встановлених 

автобусних зупинок шт 3 0 -3 Не виконано

Протягом 2018 року автобусні зупинки встановлено за 
потребою у  всіх територіальних органах виконавчого 

комітету Баштанської міської ради та у місті Баштанка в 
кількості 16 од. На даний час немає нагальної потреби у 

встановленні автобусних зупинок
12. Капітальний ремонт
(модернізація) вуличного 
освітлення із 
застосуванням 
енергозберігаючи х 
(світодіодних)
світильників

Баштанська 
міська рада

2018-

2021
2019

міський 
бюджет

1430,00 440,00 450,00 0,00 440,00 0,00
кількість встановлених 

світильників шт 400 0 -400 Не виконано відсутність фінансування

15. Реконструкція очисних 
споруд з метою підвищення 
ефективності

Баштанська 
міська рада

2018 -

2019
- - 8200,00 4100,00 0 0 0 0

Кількість реконструйова них 
об'єктів водопідготовки од - - - Не виконано

Розроблено робочий проект (Будівництво ІІ черги очисних 
споруд), проведено інженерно-геодезичні та геологічні 

вишукування, однак відсутні вільні фінансові ресурси для 
реалізації проекту

17. Удосконалення системи 
знезараження питної води

Баштанська 
міська рада 2019 2019  - 2445,00 2445,00 0,00 0,00 2445,00 0,00

відсоток здійсненого монтажа 
обладнання для знезараження 

води
%  -  -  - Не виконано відсутність фінансування

18. Оновлення та 
реконструкція мережі
водопостачання

Баштанська 
міська рада

2018 -

2025
2019   - 32433,00 6318,00 734,50 0,00 6318,00 137,50

кількість реконструйованих та 
капітально відремонтованих 

об’єктів
водопостачання та

водовідведення

км 4,0 2,0 -2,0 Не виконано

20. Заміна насосного 
обладнання на
більш економічне із 
встановленням частотних
регуляторів струму та 
манометрів

Баштанська 
міська рада

2018 -

2025
2019

державний 
бюджет, 
міський 
бюджет, 

кошти КП, 
міжнародна 

допомога 
(грантові 
кошти)

1600,00 160,00 1200,00 1468,90 160,00 6092,50

кількість встановленого 
насосного обладнання та 

регуляторів струму та 
манометрів (2103тис.грн. 

програма ДОБРЕ)

од 2 19 17

Виконується
300 % від планового 

показника

21. Очистка та облаштування 
криниць

Баштанська 
міська рада

2019-

2024
2019  - 1800,00 300,00 50,00 0,00 300,00 0,00 кількість відновлених криниць шт  -  -  - Не виконано

При обєднанні громади криниці не були передані 
колишніми сільськими радами та не були обліковані 

міською радою. На даний час проводиться робота щодо 
взяття на баланс Баштанської міської ради криниць 

громадського користування

23. Будівництво та 
реконструкція 
каналізаційних мереж 
м.Баштанки

м.Баштан ка 2018-

2019
2019  - 75580,00 9447,50 - - - -

протяжність реконструйованих 
та капітально відремонтованих 

каналізаційних
мереж 

км - - - Не виконано відсутність фінансування

25. Упорядкування системи
поводження з ТПВ та 
впровадження роздільного
збирання сміття

Баштансь ка 
міська рада

2018-

2025
2019  - 22508,00 8017,00 6136,56 - - -

кількість паспортизованих 
полігонів, облаштовано 

контейнерних майданчиків, 
створено аунктів приймання 

вторинної сировини

шт  - - - Не виконано

Кількість придбаних саджанців 
дерев шт 750 0 -750 Не виконано

Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села

Операційна ціль 1.2. Вода питна, придатна до споживання – кожному мешканцю громади

26. Озеленення міста та сіл Баштансь ка 
міська рада

міський 
бюджет

581,00 147,00 147,00 0

11. Розбудова елементів 
дорожньої
інфраструктури

Баштанська 
міська рада

2018-

2021
2019

міський 
бюджет



Кількість придбаних саджанців 
кущів шт 410 500 +90

Виконується 121% 
від планового 

показника

Кількість придбаних саджанців 
квітів шт 9000 1333 -7667

Виконується 14%
від планового 

показника

Встановлення
дитячих ігрових 
майданчиків,
вуличних тренажерів

Баштансь ка 
міська рада

2018-

2025
2019

міський 
бюджет 1400,00 175,00 827,488 38,760 175,000 38,760

кількість встановлених дитячмх 
майданчиків шт 5 1 -4

Виконується 20%
від

планового 
показника

26. Озеленення міста та сіл Баштансь ка 
міська рада

2018-

2025
2019

міський 
бюджет

531,60 72,70 398,30 40,00 72,70 40,00


