
додаток 1 

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 12 місяці 2018 року 

 
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 
виконаног

о 

і 
запланован

ого) 

Пробле

мні 
питанн

я, їх 

вплив 
на 

План 

Факт 
викона

ння 

План  Факт Всього 

згідно з 

Стратегі
єю 

 

на 2018 

р  

З 

початку 

реалізаці
ї 

проекту 

за 

звітний 

період 

План 

 

Факт найменування 

індикатора 

(показника) 

од

ин

иц
я 

ви

мі
ру 

прогно

зоване 

значен
ня 

фактичн

е 

значення 

Відхиленн

я 

(+;-) 

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 

Розробка схеми 
планування 

території ОТГ, 
розробка 

(оновлення) 

містобудівної 

документації 

згідно з 

Програмою 
розроблення 

(оновлення) 

містобудівної 
документації на 

території 

Баштанської 
міської ради на 

2017-2020 роки 

Баштанська 
міська рада 

2018-
2019 

2018-
2019 

міський 
бюджет 

1230,00 280,00 285,00 285,00 285,00 285,00 містобудівна 
документація 

шт 2 2 0 Виконано. 
100% до 

планового 
показника 

недоск
онале 

законо
давство 

Україн

и 

Створення в 

громаді системи 
управління, 

експлуатації, 

утримання 
дорожнього 

господарства 

Баштанська 
міська рада 

2018-
2019 

2018-
2019 

міський 

бюджет, 
державн

ий 

бюджет 

16526,90 9318,40 - - - - створення 

комунального 
підприємства з 

обслуговуванн

я  та 
утримання 

дорожньої 

інфраструктур
и 

шт 1 0 -1 Не 

виконано 
 

5371,80 5371,80 5371,80 5371,80 придбання 

відповідного 
шт 18 3 - 16 Виконуєть

ся  
 



обладнання 

для ремонту 

доріг 

16,67% від 

планового 

показника 
Капітальний та 

поточний ремонт 

дорожнього 
покриття вулиць в 

населених 

пунктах громади 

Баштанська 
міська рада 

2018-
2025 

2018-
2025 

міський 
бюджет 

160000,0
0 

20000,00 4874,196 4874,196 4874,196 4874,196 
протяжність 

відремонтован
их доріг 

м2 180000 14426 -165574 

Виконуєть

ся  

8% від 
планового 

показника 

 

113,693 113,693   113,693   113,693 

кількість 
виготовлених 

пкд (2 шт) 

шт

. 
150 113,69 -36,31 

Виконуєть

ся  
75,79 % від 

планового 

показника 

 

Поточний ремонт 
тротуарів 

комунальної 

власності 

Баштанська 

міська рада 

2018-

2025 

2018-

2025 

міський 

бюджет 

16000,00 2000,00 162,546            

162,546    

162,546                 

162,546    

площа 

відремонтован

их тротуарів 

м2 3000 329 - 2671 Виконуєть

ся  

10,97 % від 

планового 

показника 

 

Розбудова 

елементів 
дорожньої 

інфраструктури 

Баштанська 

міська рада 
2018-
2021 

2018-
2021 

міський 
бюджет 

581,00 197,00 25,257 25,257 25,257 25,257 кількість 

встановлених 
засобів 

примусового 

обмеження 
швмдкості 

шт

. 

6 9 +3 Виконано 

150 % від 
планового 

показника 

 

482,120  482,120 
      

482,120 
482,120 

кількість 

встановлених 
автобусних 

зупинок 

(новоєгорівка 2 

шт, 

новосергіївка, 

горожани, 
новопавлівка, 

зелений клин, 

київське, 
плющівка, 

христофорівка, 

піски - 2 шт, 
костянтинівка, 

баштанка -4 

шт.) 

шт

. 
5 16 +11 

Виконано 

320 % від 

планового 
показника 

 

Капітальний 

ремонт 

(модернізація) 
вуличного 

освітлення із 

застосуванням 
енергозберігаючи

х (світодіодних) 

світильників 

Баштанська 

міська рада 

2018-

2021 

2018-

2021 

міський 

бюджет 

1430,00 261,00 450,00 450,00 450,00 450,00 кількість 

встановлених 

світильників 

шт 210 129 - 81 Виконуєть

ся  

61,43 % від 
планового 

 

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



Розробка робочих 

документів з 

метою залучення 
ресурсів для 

будівництва, 

реконструкції та 
капітального 

ремонту систем 

водопостачання 
населених пунктів 

громади. 

Баштанська 

міська рада 

2018  - - 1605,00 1605,00 - - - - - - - - - Не 

виконано 

проект 

не 

реалізо
вувався 

у 

зв’язку 
з 

відсутн

істю 
фінанс

ування 

Реконструкція 
очисних споруд з 

метою підвищення 

ефективності 

Баштанська 
міська рада 

2018 -
2019 

- - 8200,00 4100,00 - - - - Кількість 
реконструйова

них об'єктів 

водопідготовк
и 

од - - - Не 
виконуєтьс

я 

 

Оновлення та 

реконструкція 

мережі 
водопостачання  

Баштанська 

міська рада 

2018 -

2025 

2018 -

2025 

міський 

бюджет, 

кошти 
КП 

32433,00 3772,00 667,00 667,00 667,00 667,00 кількість 

реконструйова

них та 
капітально 

відремонтовані 

об’єктів 
водопостачанн

я та 

водовідведенн
я 

км 22,9 1,3 -21,6 Виконуєть

ся 

5,67 % від 
планового 

показника 

 

Заміна насосного 

обладнання на 
більш економічне 

із встановленням 

частотних 
регуляторів 

струму та 

манометрів 

Баштанська 

міська рада 

2018 -

2025 

2018 -

2025 

міський 

бюджет, 
кошти 

КП 

1600,00 160,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 кількість 

встановлених 
регуляторів та 

манометрів 

од 5 2 -3 Виконуєть

ся 
66,66 % від 

планового 

показника 

 

Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села 
Будівництво II 

черги 

каналізаційних 
очисних споруд 

м.Баштанка 

м.Баштан

ка 

2018 - 

2025 

2018 -

2025 

 2306,20 2306,20 - - - - побудовано та 

введено в 

експлуатацію 
II черги 

каналізаційна 

очисних 
споруд м. 

Баштанка 

- - - - Не 

виконано 

 

Будівництво та 
реконструкція 

каналізаційних 

мереж 
м.Баштанки 

м.Баштан
ка 

2018 - 
2025 

2018 -
2025 

 75580,00 9447,50 - - - - протяжність 
реконструйова

них та 

капітально 
відремонтован

их 

каналізаційна 
мереж м. 

км - - - Не 
виконано 

 



Баштанка 

Будівництво 

каналізаційного 
колектора по вул. 

Квітневій 

м.Баштанка 

вул. 

Квітнева 
м.Баштан

ка 

2018 р. 2018 -

2019 р 

місцевий 

бюджет 

3300,00 3300,00 49,999 49,999 49,999 49,999 розроблено 

проектно-
кошторисну 

документацію 

шт 1 1 0 

Виконано. 

100% до 
планового 

показника 

 

- - - - збудований  та 

введений в 
експлуатацію 

каналізаційний 

колектор 

шт 1 0 -1 
Не 

виконано 

 

Упорядкування 

системи 

поводження з ТПВ 
та впровадження  

роздільного 

збирання сміття 

Баштансь

ка міська 

рада 

2018-

2025 

2018-

2025 

міський 

бюджет , 

державн
ий 

бюджет 

22508,00 1518,00 - - - - 
кількість 

придбаних 

контейнерів 

для збору 
сміття 

шт 50 - - 

Не 

реалізован

о 

 

Озеленення міста 
та сіл 

Баштансь
ка міська 

рада 

2018-
2025 

2018-
2025 

міський 
бюджет  

531,60 77,70 358,30 
 

358,30 358,30 358,30 
Кількість 

придбаних 
саджанців 

дерев (отг) 

шт 750 296 -454 

Виконуєть
ся 39,47% 

від 

планового 
показника 

 

Кількість 

придбаних 
саджанців 

кущів 

(Баштанка, 
андріївка, 

шевченко, з. 

яр) 

шт 410 680 +270 

Виконуєть

ся 166 % 
від 

планового 

показника 

 

Кількість 

придбаних 

саджанців 
квітів 

(Баштанка, 

андріївка, 
шевченко, з. 

яр) 

шт 9000 1420 -7580 

Виконуєть

ся 15,78% 

від 
планового 

показника 

 

Встановлення 
дитячих ігрових 

майданчиків, 

вуличних 
тренажерів 

Баштансь
ка міська 

рада 

2018-
2025 

2018-
2025 

міський 
бюджет, 

державн

ий 
бюджет 

1400,00 175,00 788,728 788,728 788,728 788,728 кількість 
встановлених 

дитячмх 

майданчикі 

шт 24 14 -10 Виконуєть
ся 58,33% 

від 

планового 
показника 

 

Стратегічна ціль 2. Зміцнення економічних можливостей громади 

Операційна ціль 2.1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій 

Будівництво 

приміщення 
ЦНАПу 

Баштанської 

об’єднаної 
територіальної 

громади по 

Баштанська 

міська рада 
2018 2019 міський 

бюджет 
7000,0 7000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 збудовано та 

введено в 
експлуатацію 

ЦНАП 

шт 1 0 -1 Не 

виконано 
 



вул.Баштанської 

республіки,12 в м. 

Баштанка 
Миколаївської 

області (нове 

будівництво) 
 

Впровадження 

електронного 
документообігу в 

виконавчому 

комітеті 
Баштанської 

міської ради 

Баштанська 

міська рада 

2018 2018-

2019 

міський 

бюджет, 
МТД 

900,00 900,00 167,70 167,70 167,70 267,70 впровадженно 

систему  
електронного 

голосування 

для депутатів 

шт 1 1 0 Виконано. 

100% до 
планового 

показника 

 

    впровадженно 
систему  

систему 

електронного 

документообіг

у 

шт 1 0 -1 Не 
виконано 

 

Формування 
інвестиційних 

пропозицій 

Баштанська 
міська рада 

2018-
2025 

2018-
2025 

міський 
бюджет, 

МТД 

190,00 67,50 - - - - розроблено 
інвестиційний 

паспорт 

шт 1 1 0 Виконано. 
100% до 

планового 

показника 

 

- - - - розміщення 
інвестиційно 

привабливих 

пропозицій на 
сайті 

шт 1 1 0 Виконано. 
100% до 

планового 

показника 

 

- - - - підготовка 

презентації 
шт 1 1 0 Виконано. 

100% до 

планового 

показника 

 

- - - - виготовлено 
проморолик  

шт 1 1 0 Виконано. 
100% до 

планового 

показника 

 

Розробка 
документацій під 

інвестиційно 

привабливими 
земельними 

ділянками 

Баштанська 
міська рада 

2018 - 
2019 

2018 - 
2019 

міський 
бюджет 

190,00 67,50 - - - - кількість 
інвестиційно 

привабливих 

ділянок для 
яких 

розроблено 

документацію 

шт - - - Не 
виконано 

 

Створення 

Промислового 

парку 

Баштанська 

міська рада 

2018, 

2020  

2018 - 

2025 

 10600,00 600,00 - - - - створено 

Промисловий 

парк 

шт 1 0 -1 Не 

виконано 
 

міський 
бюджет 

45 45 0 0 розроблено 
концепцію 

промислового 

парку 

шт 1 1 0 Виконано. 
100% до 

планового 

показника 

 

Залучення до 

розміщення на 

Баштанська 

міська рада 

2018 - 

2019 

2018 - 

2019 

- 4000,00 2000,00 - - - - розміщено та 

введено 

шт 3 0 -3 Не 

виконано 
 



території 

Баштанської 

міської 
потужностей 

сонячної 

енергетики 

вексплуатацію 

сонячні станції 

Операційна ціль 2.2. Розвиток туризму 

Розробка 

привабливих 
туристичних 

пропозицій на 

території 
Баштанської 

міської ради 

Баштанська 

міська рада 

2018 - 

2025 

2018 -

2025 

- 400,00 50,00 - - - - розроблені 

туристичні 
маршрути 

шт 3 0 -3 Не виконано  

- - - - сформовано 

візитівку та 

слоган громади 

шт 1 0 -1 Не виконано  

Виведення 

байкерського 
фестивалю 

«Чупакабра» в 

с.Христофорівка 
на Всеукраїнський 

рівень 

Баштанська 

міська рада 

2018 - 

2025 

2018 -

2025 

міський 

бюджет, 
МТД 

240,00 60,00 122,240 122,240 122,240 122,240 кількість 

учасників 
байкарського 

фестивалю 

чо

л 

300 500 +200 Виконано 

100% від 
планового 

показника 

 

Створення 
картотеки 

музейних об’єктів 

ОТГ та таких 
об’єктів, які мають 

місцеву цінність, 

що розміщені на 
території 

Баштанської ОТГ 

Баштанська 
міська рада 

2018  - міський 
бюджет 

30,00 30,00 - - - - створено 
картотеку 

музейних 

об’єктів та 
таких об’єктів, 

які мають 

місцеву 
цінність 

шт 1 0 -1 Не виконано У зв’язку 
з 

відсутніс

тю 
фінансув

ання 

Операційна ціль 2.3. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. 
Формування 
інформаційної, 

освітньої та 

торгівельної 
інфраструктури 

для МСП 

Баштанська 
міська рада 

2018 - 
2025 

2018 - 
2025 

міський 
бюджет, 
МТД 

5600,00 300,00 0 0 0 0 створено 
інтернет 
ресурс для 
підприємців 

шт 1 0 -1 Не виконано  

64,00 64,00 64,00 64,00 розроблена 

ПКД та 

ескізний 
проект на 

ярмарково- 

фестивальну 
площу 

трансформер 

шт 2 1 -1 Виконується 

50% від 

запланованого 

 

0 0 0 0 об лаштована 
ярмарково- 

фестивальна 

площа- 
трансформер 

шт 1 0 -1 Не виконано  

Стратегічна ціль 3. Підвищення якості життя мешканців 

Операційна ціль 3.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту 



Придбання 

шкільних 

автобусів 

Баштанська 

міська рада 

2018 - 

2025 

2018 - 

2025 

міський 

бюджет, 

обласни
й 

бюджет 

10500,00 1500,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 Кількість 

шкільних 

автобусів 

ш

т. 

7 1 -6 Виконується 

14,28% від 

планового 
показника 

 

Придбання 
лінгафоних 

кабінетів для 

закладів освіти 

Баштанська 
міська рада 

2018 - 
2025 

2018 - 
2025 

обласни
й 

бюджет 

2220,00 555,00 515,94 515,94 515,94 515,94 Кількість 

лінгафонни

х кабінетів 

ш

т. 

14 2 -12 Виконується 
14,28 % від 

планового 

показника 

 

Придбання 
комп’ютерної  

техніки та 

ліцензійних 
програмних 

засобів для 

комунальних 

закладів освіти 

відділу освіти, 

молоді та спорту 
виконавчого 

комітету 

Баштанської 
міської ради 

Баштанська 
міська рада 

2018 - 
2025 

2018 - 
2025 

міський 
бюджет, 

обласни

й 
бюджет, 

дердавни

й 

бюджет 

2100,00 265,50 265,20 265,20 265,20 265,20 Кількість 
комп'ютерної 

техніки 

шт
. 

180 28 -152 Виконується 
15,55 % від 

планового 

показника 

 

262,30 262,30 262,30 262,30 кількість 

придбаного 

мультимедійно

го обладнання 

шт 22 21 -1 Виконується 

95,45 % від 

планового 

показника 

 

Придбання 

кабінетів 
природничо-

математичного 

циклу для 
комунальних 

закладів освіти 

Баштанська 

міська рада 

2018 - 

2025 

2018 - 

2025 

обласни

й 
бюджет 

9756,00 813,00 906,295 906,295 906,295 906,295 Кількість 

кабінетів 

шт

. 

12 7 -5 Виконується 

58,33 % від 
планового 

показника 

 

Встановлення та 
реконструкція 

спортивних  

майданчиків  та 
ремонт бігових 

доріжок 

Баштанська 
міська рада 

2018 - 
2025 

2018 - 
2025 

міський 
бюджет 

1800,00 150,00 47,2 47,2 47,2 47,2 Кількість 
реконструйова

них 

спортивних 
майданчиків 

 

шт
. 

12 0 -12 Не виконано  

Проведення 

капітального 
ремонту будівель, 

обладнання 

дошкільних  
навчальних 

закладів 

Баштанська 

міська рада 

2018 - 

2025 

2018 - 

2025 

міський 

бюджет, 
державн

е 

бюджет 

7700,00 962,50 2859,20 2859,20 2859,20 2859,20 кількість 

відремонтовані 
закладів 

шт 13 5 -8 Виконується 

38,46  % від 
планового 

показника 

 

Проведення 
реконструкції з  

використанням 

енергозберігаючих  
технологій  

будівель 

приміщень  
позашкільних  

Баштанська 
міська рада 

2020 - 
2021 

2018 - 
2021 

міський 
бюджет 

1000,00 - - - - - кількість 
відремонтовані 

закладів 

шт 2 0 -2 Не виконано  



навчальних 

закладів БДЮТ та 

ДЮСШ 

Проведення 

реконструкції з  

використанням 
енергозберігаючих  

технологій  

будівель 
приміщень  

Баштанської ЗОШ 

№1та Баштанської 
ЗОШ №2 

Баштанська 

міська рада 

2019 - 

2020 

2018 - 

2021 

міський 

бюджет 

2000,00 - 325,25 325,25 325,25 325,25 кількість 

відремонтовані 

закладів 

шт 2 0 -2 Не виконано  

Проведення 

капітального 

ремонту  будівель, 

обладнання 

загальноосвітніх   

навчальних 
закладів 

Баштанська 

міська рада 

2019 - 

2020 

2018 - 

2021 

міський 

бюджет, 

державн

е 

бюджет 

6500,00 812,50 711,20 711,20 711,20 711,20 Кількість 

будівель 

шт

. 

10 1 -9 Виконується 

10,00  % від 

планового 

показника 

 

Операційна ціль 3.2. Підвищення якості послуг у сфері кульури 

Реконструкція 

закладів культури 
з використанням 

енергозберігаючих 

технологій 

Баштанська 

міська рада 

2018 - 

2024 

2018 - 

2024 

міський 

бюджет, 
державн

ий 

бюджет 

2400,00 500,00 1576,136 1576,136 1576,136 1576,136 Кількість 

закладів 

шт 13 2 -11 Виконується 

15,38  % від 
планового 

показника 

 

Операційна ціль 3.3. Підвищення якості послуг у сфері охорони здоров’я 

Створення 

комфортних умов 

для лікування 

мешканців 

громади та 
належних умов 

для праці 

персоналу 
закладів охорони 

здоров’я  шляхом 

приведення у 
відповідність 

приміщень 

АЗПСМ, ФАПів 
на території 

громади з 

впровадженням 
енергозберігаючих 

заходів та 

покращення стану 
їх матеріально-

технічного 

забезпечення 

Баштанська 

міська рада 

2018 - 

2025 

2018 - 

2025 

міський 

бюджет, 

державн

ий 

бюджет 

5850,00 3490,00 - - - - Кількість 

відремонтован

их закладів 

(поточні, 

капітальні 
ремонти, 

реконструкція, 

нове 
будівництво) 

шт 10 0 -10 Не виконано  

- - - - кількість 

придбаних 

автомобілів 
швидкої 

допомоги 

шт 6 0 -6 Не виконано  

631,40 631,40 631,40 631,40 сума коштів 
витрачених на 

медичне 

обладнання 

ти
с.г

рн. 

1200,0
0 

631,4
0 

-868,60 Виконується 
52,62  % від 

планового 

показника 

 

- - - - сума коштів 
витрачених на 

медичне 

обладнання 

ти
с.г

рн. 

220,00 0 -220,00 Не виконано  

Посилення Баштанська 2018 - 2018 - - 1600,00 200,00 - - - - - - - - - Не виконано - 



кадрового 

потенціалу 

працівників 
закладів охорони 

здоров’я 

міська рада 2025 2025 

Операційна ціль 3.4. Створення свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя 

Охорона 
громадського 

порядку, 

громадської 
безпеки та 

комунального 

майна 

Баштанська 
міська рада 

2019-
2024 

2018 
2024 

міський 
бюджет, 

обласни

й 
бюджет 

37250,00 0 599.678 599.678 599.678 599.678 Кількість 
адмінбудівель, 

де встановлена 

охоронна 
сигналізація 

шт
. 

9 9 0 Виконано  
100% від 

планового 

показника 

 

Кількість 

встановлених 
відеокамер 

шт

. 

18 9 -9 Виконується 

50% від 
планового 

показника 

Не  

встановл
ена 

віддалена 

онлайн-

трансляці

я 

міського 
відеоспос

тереженн

я на 
монітор 

КО 

"Правопо
рядок" 

Участь громади в 

прийнятті рішень 
та в реалізації 

програм розвитку 

ОТГ 

Баштанська 

міська рада 

2018 -

2025 

2018 

2025 

міський 

бюджет 

1047,00 2,0 - - - - кількість 

проведених 
громадських 

обговорень 

шт 3 3 0 Виконано  

100% від 
планового 

показника 

 

- - - - кількість 

встановлених 
інформаційних 

дошок у селах 

шт 27 - -27 Не виконано  

 

 


