
Аналітична записка 

про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2025 роках  

Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради Миколаївської 
області на період до 2025 року за підсумками 6 місяців 2019 року року 

 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ПОБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ - 

КОМФОРТНОЇ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ДЛЯ ЖИТТЯ 
ЛЮДИНИ.  

Операційна ціль 1.1 Дороги і вулиці з твердим покриттям, освітленням, 
тротуарами та вело доріжками.    

1.1.2.Створення у громаді системи управління, експлуатації, 
утримання дорожнього господарства  

Проект «2. Створення в громаді системи управління, експлуатації, 
утримання дорожнього господарства» - рішенням сесії міської ради від                  
25 червня 2019 року виділено кошти на виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, а саме 
на  придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального 
підприємства «Добробут» в сумі 2555,0 тис. грн.. На даний час проводяться 
тендерні закупівлі по даному проекту.  

1.1.3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт 
доріг між населеними пунктами громади  

Реалізацію заходів даного завдання Стратегії передбачалося починаючи з 
2019 року.  

Так, у 2019 році планувалося провести капітальний ремонт дороги 
«3.Баштанка-Плющівка-Піски», це дорога 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.  

Проект «4.Капітальний ремонт дороги Баштанка від перехрестя з Н-11 
до с.Христофорівка» - дорога загального користування місцевого значення 
(балансоутримувач управління інфраструктури Миколаївської 
облдержадміністрації), у звітному періоді не реалізовувався; 



Проект «5.Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новопавлівка» - 

виконання даного проекту заплановано на 2021 рік. У звітному періоді за 
рахунок субвенції з державного бюджету було відремонтовано (поточний 
ремонт) 3,5 км (25+300 – 28+800) дороги загального користування місцевого 
значення  О-150204  «Піски-Баштанка-Новопавлівка» на суму 840,0 тис. грн.  

 
Проект «6.Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новосергіївка» – у 

звітному періоді не реалізовувався. 
  
Проект «7.Капітальний ремонт дороги Новопавлівка-Новоіванівка» - 

виконання проекту було заплановано на 2023 рік, однак у 2019 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету проведено поточний ремонт дорожнього 
покриття на ділянці дороги загального користування місцевого значення                
О-150213  (Піски–Новопавлівка)–Київське протяжністю 7,1 км (0+000 – 7+100), 
вартість робіт становить 2229,0 тис. грн.  

 
Проект «8.Капітальний ремонт дороги Баштанка-Явкине» – у звітному 

періоді не реалізовувався. 
   
1.1.4. Реконструкція та ремонт вулиць в населених пунктах громади.  
На виконання заходів проекту «9. Капітальний та поточний ремонт 

дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади» протягом                        
6 місяців 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточний 
ремонт дорожнього покриття  загальною площею 735 м.кв. вартістю –                 
419,40 тис. грн., зокрема проведено:  

- ямковий ремонт дорожнього покриття (101 м.кв.) на ділянці 1,0 км по 
вулиці Ювілейна, місто Баштанка, вартість робіт склала – 58,80 тис. грн., 

- ямковий ремонт дорожнього покриття (124 м.кв.) на ділянці 1,6 км по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, місто Баштанка, вартість робіт склала – 79,30 
тис. грн., 

- ямковий ремонт дорожнього покриття (158 м.кв.) на ділянці 0,9 км по 
вулиці О. Сизоненка, місто Баштанка, вартість робіт склала – 58,80 тис. грн., 

- ямковий ремонт дорожнього покриття (140 м.кв.) на ділянці 4,0 км по 
вулиці Соборна, місто Баштанка, вартість робіт склала – 58,80 тис. грн., 

- ямковий ремонт дорожнього покриття (212 м.кв.) на ділянці 0,4 км по 
вулиці Енергетиків, місто Баштанка, вартість робіт склала – 126,300 тис. грн.  

На виконання заходів проекту «10. Поточний ремонт тротуарів 
комунальної власності» протягом звітного періоду за рахунок місцевого 
бюджету проведено облаштування пішохідної доріжки від вулиці Спортивна до 
Баштанської ЦРЛ (204 м. кв.) вартістю 98,78 тис. грн. 

  
Проект «11.Розбудова елементів дорожньої інфраструктури» було 

частково реалізовано у 2018 році. Зокрема встановлено 15 автобусних зупинок 
на суму 482,120 тис.грн., а це складає 150 % від планового показника. 
Автобусні зупинки встановлено на території усіх територіальних органів 



виконавчого комітету громади. Примусових засобів обмеження швидкості 
протягом 2018 року встановлено 9 од., на суму 25,257 тис. грн., у звітному році 
заплановано установлення ще 2 од. примусових засобів обмеження швидкості.  

Проект «12. Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення із 
застосуванням енергозберігаючих (світодіодних) світильників» у звітному 
періоді не реалізовувався.  

   
Проект «13. Облаштування велодоріжок в м.Баштанка» у звітному 

періоді не реалізовувався. Реалізація проекту запланована починаючи з              
2020 році. 
 

Операційна ціль 1.2 Вода питна, придатна до споживання - кожному 
мешканцю громади. Ціль включає в себе 8 проектів, 5 з яких заплановано було  
реалізувати. 

Наукове забезпечення. Розробка схем оптимізації водопостачання в 
населених пунктах громади  

Проект «14. Розробка робочих документів з метою залучення ресурсів для 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання 
населених пунктів громади.» у звітному періоді не реалізовувався.  

Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2  
Проект «15.Реконструкція очисних споруд з метою підвищення 

ефективності» у звітному періоді не реалізовувався.  
Проект «16. Будівництво додаткових стадій підготовки питної води з 

метою доведення якості до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 на системах 
водопостачання населених пунктів громади» у звітному періоді не 
реалізовувався. Реалізація запланована на 2020 - 2021 роки.  

Проект «17. Удосконалення системи знезараження питної води» у 
звітному періоді не реалізовувався.   

Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення надійності 
системи водопостачання  

Проект «18. Оновлення та реконструкція мережі водопостачання 

(Реконструкція основних водогонів у населених пунктах громади, Заміна 
існуючих трубопроводів на трубопроводи більшого діаметру із сучасних 
матеріалів, Прокладання нових трубопроводів для закільцювання системи 
подачі та розподілу води (ПРВ)»   

1. Заміна трубопроводу мережі від ПНС до багатоквартирних будинківв 
р-ні Агропромтехніка (труба ПЕ Ду 63 протяжністю 72м.) Вартість робіт 
становить 9,2 тис. грн. (кошти підприємства) 

2. У звітному періоді за рахунок бюджетних коштів закуплено труби 
ПЕ100 SDR17 Ду 63 мм довжиною 1400 м на суму 90,0 тис. грн., з них 
депутатські 60,0 тис.грн., для реконструкції водогону в селі Новосергіївка. В 
2019 році замінено водомережу в с. Новосергіївка по вул. Центральній 
протяжністю 800м. та замінено водопровід  від двох шахтних колодязів до 
башти та до вуличної мережі протяжністю 460м Залишки 140м. планується 



прокласти в 2020 році по вул. Центральній. Роботи виконано за рахунок 
коштів підприємства в сумі 47,8 тис.грн. 

3. За рахунок  коштів місцевого бюджету (47,5 тис. грн.) придбано труби 
ПЕ Ду 63 мм довжиною 740м., які використано на прокладання трубопроводу 
для приєднання двох свердловин до водопроводу в селі Христофорівка. Роботи 
виконано за рахунок коштів підприємства в сумі 26,2 тис.грн. 

 
Проект «19.Будівництво системи водопостачання с.Костянтинівка, 

с.Новопавлівка, с.Зелений Клин» у звітному періоді не реалізовувався. 
Реалізація запланована на 2020 рік. 

  
Проект «20.Заміна насосного обладнання на більш економічне із 

встановленням частотних регуляторів струму та манометрів»  
1. В 2019 році  було проведено роботи по встановленню консольних 

насосів в кількості 4 шт. вартістю 870,8 тис.грн, (кошти фонду) та проведено 
ремонтних робіт по встановленню насосів на НС ІІІ за рахунок коштів 
підприємства на суму 88,4 тис. грн. Всього вартість робіт  959,2 тис. грн. 

2. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловинах № 1027 та №2621 в с. 
Христофорівка. Вартість робіт становить 528,5 тис. грн. , з них кошти програми 
DOBRE  240,8 тис. грн., кошти Баштанської міської ради  107,9 тис. грн., 
роботи КП на суму 179,8 тис. грн. 

3. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловинах № 305 №307 та №1792 в с. 
Піски. Вартість робіт становить 730,1 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  
372,9 тис. грн., кошти Баштанської міської ради  87,5 тис. грн., роботи КП на 
суму 269,7 тис. грн. 

4. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловинах № 1617 та №028 КА в с. 
Явкине. Вартість робіт становить 496,2 тис. грн. , з них кошти програми 
DOBRE  261,6 тис. грн., кошти Баштанської міської ради  54,2 тис. грн., роботи 
КП на суму 180,4 тис. грн. 

5. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловині № 249 в с. Новоіванівка. 

Вартість робіт становить 248,5 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  138,7 

тис. грн., кошти Баштанської міської ради  27,1 тис. грн., роботи КП на суму 
82,7 тис. грн. 

6. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловині № 2495 в с. Київське. Вартість 
робіт становить 85,7 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  91,4 тис. грн., 
кошти Баштанської міської ради  26,4 тис. грн., роботи КП на суму 67,9 тис. 
грн. 

7. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловині № 2000-9 РЕ-Ш в с. Шевченко. 

Вартість робіт становить 184,4 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  



127,5тис. грн., кошти Баштанської міської ради  27,1 тис. грн., роботи КП на 
суму 29,8 тис. грн. 

9. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на шахтному колодязі в с. Плющівка. Вартість 
робіт становить 227,1 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  127,5тис. грн., 
кошти Баштанської міської ради  10,5 тис. грн., роботи КП на суму 89,1 тис. 
грн. 

10. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на шахтному колодязі в с. Новогеоргіївка. 

Вартість робіт становить 71,2 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  40,9тис. 
грн., кошти Баштанської міської ради  9,7 тис. грн., роботи КП на суму 20,6 тис. 
грн. 

11. Проведено ремонтні роботи по заміні насосного обладнання та 
запірної арматури на шахтних колодязях в с. Новосергіївка. Роботи 
виконувались силами підприємства. Вартість робіт становить 68,1 тис. грн. грн. 

  
  
Відновлення криниць як альтернативних джерел питної води  
Проект «21.Очистка та облаштування криниць» у звітному періоді не 

реалізовувався. 
 

Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села. Ціль включає 
в себе 6 проектів, 4 з яких було заплановано реалізувати у 2019 році.  

Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанка  
Проект «22.Будівництво II черги каналізаційних очисних споруд 

м.Баштанка» у звітному періоді не реалізовувався.  
 

Проект «23.Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж 
м.Баштанки» у звітному періоді не реалізовувався.  
 

Проект «24. Будівництво каналізаційного колектора по вул. Квітневій 
м.Баштанка. У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету              

(229,55 тис. грн.)  розроблено робочий проект «Нове будівництво системи 
водовідведення по вул. Квітнева в м. Баштанка Миколаївської області», 

кошторисна вартість якого складає 7823,088тис.грн. Об’єктом проектування є 
мережі каналізації, господарсько-побутових стоків від житлових будинків по 
вул. Квітнева в м. Баштанка, Миколаївської області, каналізаційна насосна 
станція і напірний колектор.  

У звітному періоді виділено кошти в сумі 20,00 тис. грн. на проходження 
експертизи проектно-кошторисної документації будівництва водовідведення 
вул. Квітнева м..Баштанка. 
 

Впровадження ефективної системи поводження з твердими 
побутовими відходами  



Проект «25.Упорядкування системи поводження з ТПВ та 
впровадження роздільного збирання сміття» у звітному періоді не 
реалізовувався. 
 

Забезпечення благоустрою населених пунктів громади з 
врахуванням потреб всіх категорій населення, незалежно від віку, статі та 
стану здоров’я  

Проект «26. Озеленення міста та сіл». Протягом звітного періоду на 
придбання розсадницької продукції було витрачено з міського бюджету                
39,995 тис. грн. Зокрема було придбано саджанці троянди білої «Vendela» та 
червоної  «Black Magic»  по 250 шт. кожної та 1333 саджанців петунії, в тому 
числі 333 шт. петунії «Ultra Red STAR», 250 шт. – петунії «Supercascade White»,  
250 шт. – петунії «Supercascade Red»,  500 шт. – петунії «Daddy Blue».   

Придбаний посадковий матеріал було висаджено у квітні 2019 року на 
території міста та територіальних органів виконавчого комітету Баштанської 
міської ради, а саме: в місті Баштанка було висаджено: 230 кущів троянд  
(район «Агропромтехніки» по вулиці Сизоненка) та 883  шт. розсади петунії, з 
них 383 шт. в парковій зоні дитячого містечка «Казка», 218 шт. – в парку ім. 
Семена Бойченка та 218 шт. – на площі Єдності). Інша розсадницька продукція 
була передана для висаджування на території сільських населених пунктів 
територіальних органів виконавчого комітету Баштанської міської ради, в тому 
числі: Добренський, Новоєгорівський, Новоіванівський, Новопавлівський, 
Новосергіївський, Плющівський, Пісківський, Христофорівський та 
Явкинський  270 кущів троянд (по 30 шт. кожному ТОВКу) та 450 шт. розсади 
петунії ( по 50 шт. на кожен ТОВК). 
 

Проект «21.Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних 
тренажерів». 

За січень-червень 2019 року за рахунок депутатських коштів придбано 
дитячий спортивно-ігровий комплекс  по вулиці 1 Травня вартість якого 
складає 38,76 тис. грн. 

 


