
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 12 місяців 2018 року 

 

 

12 жовтня 2017 року рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання №1 затверджено 

Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на період до 2025 

року (далі - Стратегія). Даним рішенням також було затверджено План заходів з реалізації 

Стратегії та Перелік проектів, що підлягають впровадженню на території Баштанської міської 

ради протягом 2018 - 2025 років із зазначеними сумами фінансування. 

Головна мета Стратегії, а відповідно і Плану заходів - прискорити економічне зростання 

та збільшити надходження капітальних інвестицій в громаду поряд із створенням громади, яка 

дбає про якість життя мешканців і розбудовує безпечну та комфортну інфраструктуру для 

мешканців.. 

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях громади і відображає 

комбінацію заходів щодо розвитку на сім років з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і 

можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і 

опрацьовані у 57 проектах. 

Станом на 02.01.2019 року виконано 4 проекти (7,02% від загальної кількості), 

реалізується 10 проектів (17,54% від загальної кількості) які включені до Плану. Використано 

25,225 млн.грн. Фінансування проектів здійснюється за рахунок різних джерел. Причиною не 

реалізації інших проектів, які зазначені в Плані, є відсутність фінансування. 

 

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. Ціль включає в себе 13 проектів, з яких 6 проекті було заплановано частково 

реалізувати у2018 році. 

Розробка схеми планування території ОТГ та генеральних планів населених пунктів 

громади 

Проект «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» реалізовано  частково. У 2018 році 

розроблено генеральний план м.Баштанка загальною вартість 392,300 тис.грн за рахунок 

міського бюджету та розроблено  містобудівну документацію с Добре за рахунок коштів 

місцевого бюджету 395,999 тис.грн. 

Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього 

господарства 

Проект «Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього 

господарства» - за рахунок коштів субвенції на розвиток та формування інфраструктури було 

придбано бульдозер (2740,80 тис.грн.), екскаватор (2324,00 тис.грн.)  міні-трактор (307,00 

тис.грн) 
Також на отримання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку подано проект «Придбання спеціальної техніки (рециклер 

асфальта) для ямкового ремонту доріг Баштанської міської ради», загальна вартість – 380,00 

тис.грн., з яких 342,00 тис.грн. – кошти субвенції, 38,00 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 

Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг між населеними 

пунктами громади 

Реалізація заходів даного завдання Стратегії передбачалося починаючи з 2019 року, однак у 

звітному періоді вони були частково виконані а саме: 

Проект «Капітальний ремонт дороги Баштанка-Плющівка-Піски» -  виконані роботи  за 

рахунок експлуатації на суму 800,00 тис.грн. 

 Проект «Капітальний ремонт дороги Баштанка від перехрестя з Н-11 до 

с.Христофорівка» - дорога загального користування (балансоутримувач Миколаївська ОДА), у 

звітному періоді не реалізовувався; 



Проект «Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новопавлівка» - виконані роботи за 

рахунок експлуатації на суму – 1770,00тис.грн.; 

Проект «Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новосергіївка» – у звітному періоді не 

реалізовувався; 

Проект «Капітальний ремонт дороги Новопавлівка-Новоіванівка» - у звітному періоді не 

реалізовувався; 

; 

 

Проект «Капітальний ремонт дороги Баштанка-Явкине» - виконані роботи по поточному 

ремонту на суму 4000,00тис.грн.; 

Реконструкція та ремонт вулиць в населених пунктах громади 

На виконання заходів Проекту «Капітальний та поточний ремонт дорожнього 

покриття вулиць в населених пунктах громади», за рахунок коштів місцевого бюджету 

проведено поточний ремонт вулиць на суму - 4874,196 тис.грн.:  

-  місто Баштанка на суму 2545,97 тис. грн., в тому числі:  

вул.  вулиці Семена Бойченка – 126м2 - 66,762 тис. грн,  

вул. О.Сизоненка – 212 м2 – 212 м2 - 112,561 тис. грн..,  

вул. Грушева – 813м2 - 434,18 тис. грн.,  

вул. Ювілейна – 171 м2 - 91,266 тис. грн.,                

вул. 1-го Травня – 740м2 -  417,784 тис. грн.,  

пров. Шкільний – 39м2 - 20,188 тис. грн.,          

вул. Соборна – 113м2 - 49,986 тис. грн.,  

вул. Героїв Небесної Сотні-270м2 - 150,652 тис.грн.,  

вул. Миколи Аркаса – 1406м2 - 868,557 тис.грн.,  

вул. Маяковського, вул. Яновського – 75м2 - 120,258 тис.грн.,  

вул. Олега Кошового – 422м2 - 213,776 тис.грн.,  

с. Новоєгорівка по вул. Продольна, вул. Кінечна, вул. Торгова, вул. Шевченка, вул. 

Хмельницька – 767м2 - 244,7 тис.грн.,  

с.Піски по вул. Першотравнева – 276м2 - 138,5тис.грн.,  

с.Новогеоргіївка по вул. Садова – 1018м2 - 168,5 тис.грн.,  

с.Новопавлівка по вул. Ювілейна -356м2 - 187,5 тис.грн.,  

с.Новосергіївка по вул. Центральна, вул. Молодіжна – 357м2 - 190,926 тис.грн.,  

с.Христофорівка по вул. Приінгульська – 920м2 - 144,5 тис.грн.,  

с.Новоівнівка по вул. Одеська – 269м2 - 141,7 тис.грн. 

с. Добре по вул. Командовського, вул.1-а Лінія, вул. Набережна, вул. Центральна – 

5516м2 - 759,7 тис.грн.,  

с.Явкине по вул. Грушевського – 560м2 - 352,2тис.грн. 

 

Окрім того Баштанська міська рада прийняла участь у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, та  підготувала  і подала 

проект - «Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від буд. №2 до буд. №142 в 

селі Явкине Баштанського району Миколаївської області», загальний бюджет проекту 

складає — 1108,8612 тис. грн.. очікуваний обсяг фінансування від ДФРР — 995,8612 тис.грн. 

місцевий бюджет - 113,00 тис. грн.. Проект не пройшов конкурсний відбір. 
На виконання заходів Проекту «Поточний ремонт тротуарів комунальної власності» - у 

звітному періоді проведено ремонт тротуару по вул. Полтавська на суму - 162,546 тис.грн. 

(місцевий бюджет); Було прокладено 329 метрів погонних тротуарного покриття. 

Проект «Розбудова елементів дорожньої інфраструктури» реалізовано частково. Було 

встановлено 15 автобусних зупинок (новоєгорівка 2 шт, новосергіївка, горожани, новопавлівка, 

зелений клин, київське, плющівка, христофорівка, піски - 2 шт, м.Баштанка-4шт) на суму 482,120 

тис.грн. та примусових засобів обмеження швидкості - 3 шт, на суму 25,257 тис.грн.,. для 



покращення комфортних умов мешканців сіл та міста. Загальна  вартість виконаного об’єму 

проекту складає – 507,377 тис.грн за  рахунок коштів місцевого бюджету.  

Проект «Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення із застосуванням 

енергозберігаючих (світодіодних) світильників» – проведено  капітальний ремонт (модернізація) 

вуличного освітлення по м.Баштанка, вул.Полтавська, вул.Ювілейна, вул.Театральна (вартість 

450,00 тис.грн.).  

Протягом 2018 року на поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування 

об’єктів зовнішнього освітлення, станом на 01.12.2018р. витрачено 959,496 тис. грн. 

В тому числі: 

-       с. Новоіванівка та Старосолдатське на суму 37,664 тис. грн.; 

-       с. Новопавлівка  - 15,028 тис. грн.; 

-       с. Добре – 79,375 тис. грн.; 

-       с. Явкине – 35,771 тис. грн.; 

-       с. Плющівка, с.Н.Георгіївка, с.Шляхове – 28,639 тис. грн..; 

-       с. Новосергіївка, с.Тарасівка – 75,788 тис. грн.; 

-       с. Новоєгорівка – 108,718 тис. грн.; 

-       с. Піски, с.Костянтинівка – 7,086 тис. грн.; 

-       м. Баштанка, с.Шевченко, с.З.Яр, с.Андріївка – 534,191 тис. грн.; 

-       с. Христофорівка – 37,236 тис. грн. 
Проект «Облаштування велодоріжок в м.Баштанка» у звітному періоді не реалізовувався. 

Реалізація проекту запланована починаючи з 2020 р. 

 

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

Ціль включає в себе 8 проектів, з яких 3 проект було заплановано частково реалізувати у  2018 

році, а 1 повністю.  
Наукове забезпечення. Розробка схем оптимізації водопостачання в населених пунктах 

громади 
Проект «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 «Реконструкція очисних споруд з метою підвищення ефективності» у звітному 

періоді не реалізовувався. 

Проект «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 рік. 

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

реалізовувався. Реалізація запланована на 2019 рік. 

Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення надійності системи 

водопостачання 

Проект «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. Реконструйовано частину водогону від НСІІІ до району «Агропромтехніка». Замінено 

аварійну ділянку водогону ø150 мм із сталевих труб на трубопровід із труб ПЕ100 

SDR17 ø160 мм довжиною 150 м. Вартість робіт -  64,8 тис.грн КП, 60,0тис.грн з 

місцевого бюджету 

2. Замінено ділянку аварійного водогону від НС ІІІ до ПАТ «Баштанський сирзавод» 

довжиною 1 460 м. з а/ц труб на трубопровід з труб ПЕ100 SDR17 ø160 мм. Вартість 

робіт – 257,0 тис. грнз місцевого бюджету, 168,8 тис.грн КП. 

3. Реконструйовано частину водогону по вул. Головського (м.Баштанка). Замінено 

аварійну ділянку водогону ø150 мм із сталевих труб на трубопровід із труб ПЕ100 

SDR17 ø110 мм довжиною 120 м. Вартість робіт -  64,4 тис.грн КП, 52,0тис.грн з 

місцевого бюджету. 



Проект «Будівництво системи водопостачання с.Костянтинівка, с.Новопавлівка, с.Зелений 

Клин» у звітному періоді не реалізовувався. Реалізація запланована на 2020 рік. 

Проект «Заміна насосного обладнання на більш економічне із встановленням частотних 

регуляторів струму та манометрів»  

1. Реконструйовано приміщення НСІ. Придбано та встановлено 2 помпи виробничою 

потужністю 300,0 м3/год з напором 40,0 м для забору сирої води з канала-відстійника 

та подачі її на очисні споруди. Проведено заміну сталевого трубопроводу на 

водозаборі загальною довжиною 300,0 м на трубопровід ПЕ100 SDR11 ø315 мм.    

Вартість робіт -  1200,0 тис.грн. (По джерелах: орієнтовно 50/50 мб/КП)  

За рахунок коштів коштів державного фонду регіонального розвитку було реалізовано 

проект «Переоснащення насосних станцій систем водопостачання ІІ та ІІІ підйому міста Баштанка 

та сіл Добре і Новоєгорівки» загальною вартістю 3509,453 тис.грн. Співфінансування проекту у 

сумі 594,665 тис.грн. у 2018 році, з яких: за рахунок місцевого бюджету – 560,288 тис.грн. та 

коштів КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» - 34,377 тис.грн. та коштів державного фонду регіонального 

розвитку  -3157,243тис.грн.  Було придбано 4шт консульних насоса – 870,77624 тис.грн, чекаємо 

на доставку 3шт на суму 2539,22376 тис.грн,  комплект засувок 17шт – 192,954 тис.грн та труби 

зварні 2,95т - 94,900 тис.грн. 
Відновлення криниць як альтернативних джерел питної води 

Проект «Очистка та облаштування криниць». В с.Новоіванівка для реалізації проекту 

Бюджету участі «Новоїванівська криничка»,  відкачали воду та очистили криницю, встановили 

будиночок для колодязя, встановили світильник біля будиночка  загальною вартістю 49 999 грн за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села. Ціль включає в себе 7 

проектів, з яких 4 проект було заплановано частково реалізувати у  2018 році, а 2 повністю. 

Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанка   

Проект «Будівництво II черги каналізаційних очисних споруд м.Баштанка» у звітному 

періоді не реалізовувався. Реалізація запланована на 2019 рік. 

 

Проект «Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки» у звітному 

періоді не реалізовувався. Реалізація запланована на 2019 рік. 

 

Проект «Будівництво каналізаційного колектора по вул. Квітневій м.Баштанка» - 

розроблено проектно-кошторисну документацію на суму 49,99 тис.грн за рахунок місцевого 

бюджету. 

 

Впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами 

   Проект «Упорядкування системи поводження з ТПВ та впровадження роздільного 

збирання сміття» у звітному періоді не реалізовувався 

 

Забезпечення благоустрою населених пунктів громади з врахування потреб всіх 

категорій населення, незалежно від віку,статі та стану здоров’я 

   Проект «Озеленення міста та сіл». За 2018 рік було витрачено  223,700 тис.грн з 

міського бюджету. Було придбано 300 кущів троянд на 150,00 тис.грн, 50 кущів ялівцю на 5,00 

тис.грн, 1320 штук розсади квітів петунії на 13,200 тис.грн та 100 штук розсади квітів сурфінії 

на 2,00 тис.грн. З цього посадкового матеріалу в місті Баштанка було висаджено: 180 кущів 

троянд  та 100 кущів в районі «Агропромтехніки», 41 куща ялівця в парковій зоні дитячого 

містечка «Казка» та вздовж тротуару біля пам’ятника «Космонавтам» по вулиці Ювілейній, 

936 штук розсади петунії (200 штук в парковій зоні дитячого містечка «Казка», 536 на площі 

«Єдності» та 200 штук в районі «Агропромтехніки» по вулиці Сизоненка) та 40 штук розсади 

сурфінії (на площі «Єдності»).  

По селам Баштанської ОТГ, а саме в Добре, Новоєгорівку, Новоіванівку, 

Новопавлівку, Новосергіївку, Плющівку, Піски, Христофорівку та Явкине було посаджено 120 

кущів троянд, 9 кущів ялівця, 384 штук розсади петунії та 60 штук розсади сурфінії. 

Восени 2018 року було придбано 200 кущів ялівцю горизонтального на 16000 грн, 100 кущів 

ялівцю китайського на 44000 грн, 4 туї західної  форми спіраль на 12800 грн, 12 саджанців туї 

на 6000 грн, 30 кущів самшиту вічнозеленого (форми кулі) на 21600 грн, 30 саджанців клену 



гостролистого на штамбі «Globusum» на 45000 грн, 30 саджанців катальпи бузколилистої на 

13500 грн, 20 саджанців верби білої на 1200 грн, 200 саджанців берези плакучої на 28000 грн. 

З цього посадкового матеріалу в місті Баштанка було висаджено: 4 туї  західної форми спіраль 

(2 штуки на площі Єдності та 2 штуки в парковій зоні дитячого містечка Казка), 200 кущів 

ялівцю горизонтального (в парку імені Івана Калініченка), 85 кущів ялівцю китайського ( 21 

кущ в парковій зоні дитячого містечка Казка та 64 куща в парку імені Івана Калініченка), 30 

кущів самшиту вічнозеленого форми кулі (10 кущів в парку імені Семена Бойченка та 20 в 

парковій зоні дитячого містечка Казка), 12 саджанців туї (8 на площі Єдності та 4 в парковій 

зоні дитячого містечка Казка), 30 саджанців клену гостролистого на штамбі «Globusum» (в 

парку імені Семена Бойченка), 20 саджанців катальпи бузколилистої (в парку імені Семена 

Бойченка), 20 саджанців верби білої «Salix alba» (11 в парку імені Івана Калініченка та 9 в 

парку імені Семена Бойченка), 100 саджанців берези плакучої ( 44 в парковій зоні дитячого 

містечка Казка, 36 в парку імені Семена Бойченка та 20 вздовж берегу ставу Центральний по 

вулиці Героїв Небесної Сотні). По селам Баштанської ОТГ було висаджено 15 кущів ялівцю 

китайського,10 саджанців катальпи бузколилистої та 90 саджанців берези плакучої, а саме: в 

с.Добре (2 куща ялівцю китайського та 10 саджанців берези плакучої), в с.Новоєгорівка (2 

куща ялівцю китайського «Spartan», 1 саджанець катальпи бузколилистої та 10 саджанців 

берези плакучої), в с.Новоіванівка (2 куща ялівцю китайського, 1 саджанець катальпи 

бузколилистої та 10 саджанців берези плакучої), в с.Новопавлівка (2 куща ялівцю китайського 

та 10 саджанців берези плакучої), в с.Новосергіївка (2 куща ялівцю китайського та 10 

саджанців берези плакучої), в с.Плющівка (3 куща ялівцю китайського та 20 саджанців берези 

плакучої), в с.Піски (2 саджанці катальпи бузколилистої та 10 саджанців берези плакучої), в 

с.Христофорівка (2 саджанці катальпи бузколилистої та 10 саджанців берези плакучої) та в 

с.Явкине (2 куща ялівцю китайського, 6 саджанців катальпи бузколилистої та 10 саджанців 

берези плакучої). 
 

Проект «Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних тренажерів».   

Протягом 2018року було встановлено 5 ігрових майданчика за рахунок проекту «Бюджет 

Участі» з місцевого бюджету, а саме: 

- Спортивний куточок для діточок мікрорайону Світчиного ставу    - на суму 34740 грн. По вул. 1 

Травня в мікрорайоні «Світчиного ставу» облаштували дитячо-спортивний майданчик, а саме: 

огородили майданчик, встановили 2 футбольних воріт для футбольного поля, придбали та 

встановили 6 лавок, гойдалку , міні-карусель та горку. 

- Створення соціально-культурного комплексу в с.Новоіванівка   - 47379 грн.  

- Здорові діти – щасливе майбутнє- 49460 грн. На спортивному майданчику  ДНЗ № 10 «Сонечко» 

в с.Новопавлівка встановили сучасний спортивно-ігровий комплекс «Дві башти різнорівневі», 

лавки зі спинками та тротуарні урни. 

- Майданчик сімейного дозвілля  - 46605 грн. В селі Зелений Клин облаштували зону культурного 

відпочинку для місцевих мешканців та села Новопавлівка. Придбали та встановили гойдалки, 

каруселі, облаштували дитячий спортивний майданчик, встановили лавки. 

- Щасливе дитинство  - 49944 грн. На вулиці А.Гладкова м.Баштанка біля житлового мікрорайну 

встановили дитячий майданчик для всебічного розвитку дітей нашого мікрорайону та міста. 

Протягом 2018р. були установлені дитячі ігрові майданчики на суму – 560,60 тис.грн в 

таких населених пунктах як: с.Плющівка, вул Центральна 44/3 (66,250 тис.грн); с.Констянтинівка, 

вул Інгульська (66,250 тис.грн); с.Піски, площа Кобзаря, 19/1(66,250 тис.грн); с.Христофорівка, 

вул.Приінгульська (66,250 тис.грн), 114; с.Явкине, вул.Чкалова, 40 (66,250 тис.грн) ; с.добре, вул. 

Центральна, 57б (66,250 тис.грн); с.Новопавлівка, вул. Шкільна, 40 (66,250 тис.грн); 

с.Новоіванівка, вул.Одеська (66,250 тис.грн) та с.Зелений Яр, вул.Малиновського, 18 ( 30,600 

тис.грн). 

 

Охорона та збереження водойм 

  Проект «Очистка ставка Центрального в м.Баштанка» у звітному періоді не реалізовувався. 

Реалізація запланована на 2019 рік. 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ГРОМАДИ ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. 



 

Операційна ціль 2.1 Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов 

для залучення інвестиції. Ціль включає в себе 8 проектів, з яких 4 проекти було заплановано 

частково реалізувати у  2018 році, а 2 повністю. 

Створення умов для спрощення процедур отримання дозвільних та інших 

документів на території Баштанської міської ради для всіх категорій населення та 

відкритості роботи органу місцевого самоврядування. 

Проект «Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом 

відкриття Центру надання адміністративних послуг Баштанської об’єднаної 

територіальної громади» підготовлено та подано на конкурсний відбір інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку у 2019 році. Для підготовки даного проекту була 

виготовлена проектна документація на «Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської 

об’єднаної  територіальної громади по вул. Баштанської республіки, 12 в місті Баштанка, 

Миколаївської області» (Нове будівництво) - вартість ПКД 150,00 тис.грн. Результати 

конкурсного відбору буде оголошено у 1 півріччі 2019 року. 

Проект «Впровадження електронного документообігу в виконавчому комітеті 

Баштанської міської ради» реалізувався частково, а саме за підтримки Програми ДОБРЕ 

реалізовано мікропроект «Покращення роботи місцевого самоврядування через створення 

сучасних умов роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням 

широкого залучення громадськості» (облаштування зали засідань). Фінансування відбувалося з 

двох джерел 333,294 тис.грн (59%)(за рахунок МТД), 231,778 тис.грн. (41%) (за рахунок міського 

бюджету) 

Формування інвестиційних пропозицій 

Проект «Формування інвестиційних пропозицій» реалізовано частково: відділом 

енергоменеджменту муніципальних ініціатив та інвестицій  розроблено інвестиційний 

паспорт Баштанської міської ради, який розміщений на сайті Баштанської ОТГ. Було 

підготовлено та подано на електронну інвестиційну платфому UkraineInvest тізери з трьома 

вільними земельними ділянками, з яких одна під промислову забудову та дві – під 

розміщення альтернативних джерел енергії. А також, тізер з інвестиційною пропозицією 

щодо оснащення цеху з переробки фруктів. Крім того відділом розроблено презентації про 

Баштанську міську раду та її інвестиційні можливості. В рамках співпраці Баштанської ОТГ 

та Програми «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE), що 

виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), з партнерами Програми - 

Українським Кризовим Медіа Центром було виготовлено 5-хвилинний промоційний 

відеоролик про інвестиційні можливості Баштанської ОТГ. 

 Нереалізованим у даний проект залишається у частинні: виготовлення рекламно-

іміджеві та інформаційно-презентаційні матеріали. Реалізація цього заходу проекту 

планується на початок 2019 року, після затвердження логотипу Баштанської ОТГ. 

Проект «Розробка документацій під інвестиційно привабливими земельними 

ділянками» у звітному періоді не реалізовувався. 

Проект «Створення Промислового парку». У напрямку реалізації даного проекту  було 

розроблено концепцію інвестиційно-промислового комплексу «Баштанка». Розробка концепції 

знаходиться на завершальній стадії. Наступний крок у цій роботі проведення громадських 

обговорень, внесення необхідних змін у стратегічний план розвитку Баштанської ОТГ. 

Завершення розробки  та включення Промислового парку у реєстр Індустріальних парків 

планується на 2019 рік. Для розробки концепції було залучено експерта (вартість 

консультаційних послуг складає 49 тис.грн. за рахунок міського бюджету) 

Проект «Створення Інкубатора розвитку підприємництва» у звітному періоді не 

реалізовувався. 

Проект «Залучення до розміщення на території Баштанської міської 

радипотужностей сонячної енергетики» у звітному періоді реалізовано у частині 

визначення земельних ділянок під будівництво сонячних електростанцій. На території м. 

Баштанка таких ділянок визначено 2 шт - загальною площею 99,6 га (подальша робота з 



цими ділянками потребує затвердженого генерального плану м.Баштанка) та земельна 

ділянка  площею – 25 га (с. Явкине), що погоджена сесією міської ради щодо відведення 

даної ділянки в оренду.  

Проект «Залучення до розміщення на території Баштанської міської об’єктів 

потужностей вітрової енергетики» у звітному періоді не реалізовувався. 

 
Операційна ціль 2.2. Розвиток туризму. Ціль включає в себе 3 проекти, з яких 2 проекти 

було заплановано частково реалізувати у  2018 році, а 1 повністю. 
Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня впізнаваності громади  

Проект «Розробка привабливих туристичних пропозицій на території Баштанської 

міської ради» у звітному періоді не реалізовувався. 

Проект «Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в с.Христофорівка на 

Всеукраїнський рівень». У звітному році проведення фестивалю проходило в рамках 

співпраці Баштанської ОТГ та Програми «Децентралізація – шлях до кращих результатів та 

ефективності» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз 

(Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 

Загальний бюджет фестивалю склав 122,240 (за рахунок DOBRE – 109,700 тис.грн. міський 

бюджет – 12,540 тис.грн. 
Відновлення об’єктів культурної спадщини  

Проект «Створення картотеки музейних об’єктів ОТГ та таких об’єктів, які мають 

місцеву цінність, що розміщені на території Баштанської ОТГ» у звітному періоді не 

реалізовувався, у зв’язку з відсутністю фінансування. 

 
Операційна ціль 2.3. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Ціль 

включає в себе 3 проектів, з яких 2 проекти було заплановано частково реалізувати у  2018 році, а 

1 повністю. 

Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і середнього 

підприємництва 

Проект «Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і 

середнього підприємництва» у звітному періоді не реалізовувався. 

Формування інформаційної, освітньої та торгівельної інфраструктури для МСП 

Проект «Формування інформаційної, освітньої та торгівельної інфраструктури для 

МСП». В рамках реалізації даного проекту розпочато роботу в частині створення 

громадської ринково - фестивальної площі - трансформеру «Ярмаркова». Проект увійшов у 

заходи компоненту з місцевого економічного розвитку Програми ДОБРЕ. Для реалізації 

даного проекту Програма ДОБРЕ залучила експертів з ланшафтного дизайну, міська рада 

виділила 5 га земельної ділянки. Реалізація даного проекту створить умови для 

самозайнятості населення, поліпшить умови культурного та творчого розвитку для 

населення, надасть поштовх для підприємницької, туристичної та фермерської діяльності. У 

2018 році фінансування проекту відбулося з міського бюджету в частині виготовлення 

технічної документації щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності 

Баштанської міської ради, площею 5,2761га у сумі 15,0 тис.грн., а також на виготовлення 

детального плану даної території у сумі 49 тис.грн.  Крім того експертами розроблено 

ескізний проект «Ярмарково-фестивальної площі-трансформеру». 

 

Проект «Підтримка кооперативного руху на селі» у звітному періоді не 

реалізовувався. 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ. 

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

себе 10 проектів, з яких 7 проекти було заплановано частково реалізувати у 2018 році, початок 

реалізації 3-х проектів  заплановано з 2019 року. 

Підвищення спроможності закладів освіти та спорту 
Проект «Придбання шкільних автобусів» - за рахунок міського та обласного бюджетів 

було придбано 1 шкільний автобус на загальну суму 1600,00 тис.грн., завдяки чому 



покращено доступність закладів освіти та забезпечено мешканців громади спеціалізованим 

транспортним засобом для перевезення дітей. 

Проект «Придбання лінгафоних кабінетів для закладів освіти»  за рахунок обласного 

бюджету було придбано два лінгафонних кабінети для Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської 

ЗОШ №2., на суму 515,94 тис.грн. 

Проект «Придбання комп’ютерної техніки та ліцензійних програмних засобів для 

комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради» - за рахунок коштів обласного бюджету (субвенція на реалізацію 

заходів соціально-економічного розвитку), депутатських коштів та коштів міського бюджету 

придбано 18 одиниць комп’ютерної техніки та ліцензійних програмних засобів на загальну 

суму 346,57 тис.грн. Крім того за рахунок коштів місцевого бюджету було придбано 5 

одиниць мультимедійного обладнання (три з них - у рамках Бюджету участі), а також за 

рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку території придбано ще 16 одиниць. Всього придбано 

обладнання на суму 262,30 тис.грн. 

У рамках проекту «Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для 

комунальних закладів освіти» за рахунок обласного бюджету придбано 7 кабінетів для 

комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради: Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської ЗОШ №2., загальна вартість 

складає - 906,295 тис.грн. 

Також на отримання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку було підготовлено проект 

«STEM-лабораторія – коворкінг-лабораторія під відкритим небом, для популяризації 

природничої освіти», загальна вартість – 493,762 тис.грн., з яких 443,762 тис.грн. – кошти 

субвенції, 50,0 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. Проект не пройшов конкурсний відбір. 

Проект «Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків та ремонт бігових 

доріжок» - за рахунок коштів з міського бюджету у сумі 49,900 тис.грн. виготовлено ПКД на 

проведення робіт з реконструкції спортивного майданчика Явкинської ЗОШ та встановлено 

спортивний майданчик у Новоєгорівській ЗОШ на суму 46,800 тис.грн у рамках Бюджету 

участі. 

Проект «Проведення капітального ремонту будівель, обладнання дошкільних 

навчальних закладів» - за рахунок коштів субвенції на розвиток та формування 

інфраструктури у сумі 2501,24 та міського бюджету у сумі 294,568 тис.грн. реалізовується 5 

об’єктів: ЗДО «Сонечко» с.Новопавлівка,  ЗДО «Лелеченя» с.Добре, ЗДО «Пролісок» 

с.Плющівка, ЗДО «Малятко» с.Новоіванівка, та ЗДО «Чебурашка» м.Баштанка. 

Реалізація проекту «Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих 

технологій будівель приміщень позашкільних навчальних закладів БДЮТ та ДЮСШ» 

Стратегією запланована на 2020-2021 р., однак у звітному періоді з місцевого бюджету 

виділено 150,0 тис.грн. на виготовлення ПКД та   проведення капітального ремонту БДЮТ та 

300,0 тис.грн. – на ПКД для  реконструкції ДЮСШ.  

Проект «Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій 

будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської ЗОШ №2» - за рахунок коштів 

міського бюджету у сумі 175,25 тис.грн. виготовлено ПКД «Капітальний ремонт 

Баштанської ЗОШ №1 І-ІІІ ст.. по вул..Героїв Небесної сотні (Баштанської республіки), 32 в 

м.Баштанка Миколаївської області» та отримано експертний звіт. Виготовлено ПКД 

«Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів по вул.Ювылейна, 102 в м.Баштанка 

Миколаъвськоъ області» та отримано експертний звіт, вартість проектних робіт склала 

150,00 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету.  

Крім того Баштанська міська рада подала проектина розгляд комісії ДФРР у 

Миколаївській області:  

- «Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів. Впровадження концепції "Нової 

української школи" на базі Баштанської ЗОШ №2 I-IIIст.», Загальний бюджет проекту  

24598,0823тис.грн 



- «Капітальний ремонт Баштанської ЗОШ №1 І-ІІІ ст. по вул. Баштанської республіки, 

32 в м.Баштанка Миколаївської області» Загальний бюджет проекту – 21067,933тис.грн.  

на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку у 2019 році. 

Проект «Проведення капітального ремонту будівель, обладнання загальноосвітніх 

навчальних закладів» - за рахунок коштів державної субвенції на розвиток та формування 

інфраструктури у сумі 616,500 тис.грн. та коштів міського бюджету – 45,244 тис.грн., 

проводиться капітальний ремонт  частини приміщення Явкинської ЗОШ. 

Проект «Нове будівництво спортивного залу для греко-римської боротьби в 

м.Баштанка»  у звітному періоді не реалізовувався. 

 

Операційна ціль 3.2.  Підвищення якості послуг у сфері культури. Ціль включає в себе 

1 проект, реалізацію якого заплановано з 2018 по 2024 роки.  

Проект «Реконструкція закладів культури з використанням енергозберігаючих 

технологій». В рамках реалізації даного проекту проведено наступні заходи:  

Проведено  «Реконструкцію сільського будинку культури по вул.Приінгульська, 114 в 

с.Христофорівка Баштанського району, Миколаївської області», реалізовано  у 2017- 2018 

роках за кошти державного бюджету  місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад. Реалізовано - 1098,50 тис.грн. Загальний бюджет проекту 

склав 1687,992 тис.грн. 

 «Капітальний ремонт покрівлі Новосергіївський будинок культури по 

вул.Центральна,32 с.Новосергіївка, Баштанського району, Миколаївської області», 

реалізовано  2018 році частково за кошти державного бюджету  місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад - 391,77 тис.грн., кошти 

міського бюджету – 85,866 тис.грн. Загальний бюджет проекту склав 477,627 тис.грн. 

 

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

включає в себе 2 проект, реалізація обох Стратегією запланована починаючи з 2018 року. 

Підвищення спроможності закладів охорони здоров’я  
Проект  «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». 

За рахунок коштів міського бюджету у сумі 63,0 тис.грн. придбано комп’ютерне 

обладнання для сільських амбулаторій. 

Придбано два апарата електрокардіографа, загальною вартістю 68,4 тис.грн.: для 

ЦПМСД та Новоєгорівського ЛАЗПСМ, для другого об’єкту ЕКГ придбано у рамках 

реалізації проекту Бюджету участі.  

Виготовлено проектно-кошторисну документацію (на експертизі) за рахунок коштів 

міського бюджету у сумі 47,500 тис.грн. на проведення будівельних робіт у ФАПі в с.Добре. 

Також, для даного ФАП виділено 18,0 тис.грн. з міського бюджету для придбання та 

встановлення огорожі.  

За рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів щодо соціально-

економічного розвитку було залучено кошти у сумі 500,0 тис.грн. на придбання 

комп’ютерної техніки для закладів ЦПМСД, але освоєння коштів планується на наступний 

рік. 

Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров’я 

Проект «Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров’я» у 

звітному році не реалізовувався. 
 

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

безпеки життя. Ціль включає в себе 2 проектів.  

Підвищення рівня безпеки на території громади 



Реалізація проекту «Охорона громадського порядку, громадської безпеки та 

комунального майна» за Стратегічним планом планувалося  починаючи з 2019 року. Однак у 

звітному періоді було реалізовано декілька заходів даного проекту, а саме: 

- було проведено встановлення охоронної сигналізації в адмінбудівлях 9-ти 

територіальних органів виконавчого комітету міської ради» - загальною сумою 189,001 

тис.грн., профінансовано в повному обсязі за рахунок коштів міського бюджету.   
- реалізовано проект  «Впровадження системи відео спостереження для охорони 

громадського правопорядку в місті Баштанка», що переміг у обласному щорічному конкурсі 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, а саме за рахунок коштів міського 

бюджету (50%) та обласного бюджетів(50%)  встановлено 9 відеокамер. Загальна вартість 

проекту - 380,220 тис.грн. 
 

Розширення участі в управлінні об’єднаною територіальною громадою інституцій 

громадянського суспільства. 

Для реалізацію проекту «Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації програм 

розвитку ОТГ» загальний бюджет складає 100,047 тис.грн. У звітному періоді з міського 

бюджету було виділено 2000 грн. на розміщення інформації на дошці оголошень. 

На реалізацію програм розвитку ОТГ, у звітному періоді були проведені заходи, а 

саме: 

- проведено презентація та громадське обговорення містобудівної документації 

Генерального плану поєднаного з планом зонування територій населеного пункту 

с.Добре, Баштанської міської ради. 

- проведено громадське обговорення проекту орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2019 рік. 

-  завершено електронні громадські консультації, щодо затвердження логотипу 

Баштанської міської об’єднаної територіальної громади. 
 


