
         Додаток  
         до рішення міської ради 

         04 лютого 2021р  №_4 

Інформація  

про хід виконання Програми місцевого економічного розвитку  Баштанської 
об’єднаної територіальної громади  за 2020 рік 

 

  

 

План дій з 
впровадження 

Програми 
місцевого 

економічного 
розвитку 

Рік Стан виконання заходу 

2018 2019 2020 2021 2020 

Квартал Квартал Квартал Квартал Підтвердженя Обгрунтування 
невиконання 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

  

Проект місцевого 
економічного 
розвитку №1: 
Створення 
ярмарково-

фестивальної 
площі-
трансформера 
«Ярмаркова» 

                  

Етап 1. 
Підготовчий 

                  

 Затвердити 
Програму 
місцевого 
економічного 
розвитку 
Баштанської ОТГ  

 Сформувати 
Робочу групу з 
реалізації 
проекту 

 Визначити 
відповідальну 
особу за 
реалізацію 
проекту.  

                 Рішення міської 
ради  від 12 
вересня 2019р. 
№1 

 Розпорядження
міського голови 
від 19.01.2021р. 
№13-р  

 Розпорядження 
міського голови 
від 16 квітня 
2019р. №67-р 

 

 

 

 Висвітлити на 
веб-сайті 
громади проект 
будівництва 
ярмарково-

фестивальної 
площі для 
ознайомлення 

                https://bashtan

skaotg.gov.ua/

useful-

info/yarmarkov

ofestivalna-

ploscha-

transformer-    
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https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/yarmarkovofestivalna-ploscha-transformer-
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/yarmarkovofestivalna-ploscha-transformer-
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/yarmarkovofestivalna-ploscha-transformer-
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/yarmarkovofestivalna-ploscha-transformer-
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/yarmarkovofestivalna-ploscha-transformer-
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/yarmarkovofestivalna-ploscha-transformer-


мешканців, 
провести збір 
зауважень та 
пропозицій 

Етап 2. 

Впровадження 
проекту 

                  

 Розробити 
детальний план 
території 

                Рішення 
міської ради 
№6 від 06 
листопада 
2019 р. 

 

 Розробити 
ландшафтний 
дизайн території 
із залученням 
відповідних 

консультантів 

                Розпорядженн
я №216-р від 
19.11.2019р 
Про створення 
робочої групи 
з розробки 
проектів 
ландшафтного 
дизайну 
зелених зон на 
території 
Баштанської 
ОТГ 

 

 Отримати 
технічні умови 
на приєднання 
до 
електромережі 
та 
водопостачання 

                До 
електромережі 
приєднано 
04.11.2020р. 
До 
водопостачанн
я приєднано 
15.07.2020р. 

 

 Розробити 
проектно-

кошторисну 
документацію 
на будівництво 
ярмаркової 
площі 

                Експертний 
звіт №246/1-

19Д від 27 

серпня 2019р. 

 

 Затвердити 
проектно-

кошторисну 
документацію 

                Рішення 
виконкому 
№19 від 04 
листопада 
2019р. 

 

 Провести, в 
установленому 
Законом 
порядку, 
процедури 
закупівлі товарів 
та послуг 
необхідних для 

                Отримано від 
Програми 
ДОБРЕ в 
натуральній 
формі товарів 
на суму 
1931893,6 

грн. 

 



будівництва 
ярмарково-

фестивальної 
площі 

 Провести 

роботи згідно 
проектно-

кошторисної 
документації з 
влаштуванням 
торговельних 
рядів та 
виокремленням 
фестивальної 
зони 

                Проведено 
робіт на суму 
1476804,12 

грн. 

 

Етап 3. 

Завершальний 

                  

Провести урочисте 
відкриття 
ярмарково-

фестивальної площі 
з впровадженням 
фестивалю 

                - - 

Підготувати звіт 
про реалізацію 
проекту 

                - - 

      

Проект місцевого 
економічного 
розвитку №2:  
Створення 
бджолярського 
кооперативу у м. 
Баштанка 

                 

 

 

 

 

 

Відсутність 
фінансуванн
я 

Етап 1. 
Підготовчий 

                  

Етап 1.  
Підготовчий 

- Сформувати 
Робочу групу з 
реалізації проекту 

 

 

                  

- Визначити 
відповідальну 
особу за реалізацію 
проекту. 
 

                  

- Висвітлити на веб-

сайті громади дану 
проектну ідею для 
ознайомлення 
мешканців, 

         

 

         



провести збір 
зауважень та 
пропозицій 

 

Етап 2. 
Впровадження 
проекту 

 

                  

- розробка статуту, 
бізнес-плану, 
презентації 
кооперативу; 
 

                  

- пошук та 
облаштування 
місця для 
кооперативу; 
 

                  

- закупівля 
обладнання для 
кооперативу; 
 

                  

- встановлення та 
налагодження 
роботи 
обладнання; 
 

           

 

       

- розробка торгової 
марки для 
кооперативу; 
 

                  

- облаштування 
будиночків для 
апітерапії; 
 

                  

- облаштування та 
відкриття музею 
бджолярства;  

                  

- проведення 
фестивалю. 

                  

Етап 3. 
Завершальний 

 

                  

- Провести 
урочисте відкриття 
кооперативу, 
ферми для 
проведення 
апітерапії, а також 
музею 
бджолярства. 

                  



 

- Підготувати звіт 
про реалізацію 
проекту. 

                  

                   

  

Проєкт місцевого 
економічного 
розвитку №3: 
Створення 
консультаційно-

дорадчого центру 

                 

 

 

 

 

 

 

Відсутність 
фінансуванн
я 

Етап 1. 
Підготовчий 

                  

 Сформувати 
Робочу групу з 
реалізації 
проєкту. 

                  

 Визначити 
відповідальну 
особу за 
реалізацію 
проєкту; 

                  

 Висвітлити на 
веб-сайті 
громади 
проєкт 
створення 
консультаційн
о-дорадчого 
центру для 
ознайомлення 
мешканців.  

                  

Етап 2. 
Впровадження 
проєкту 

                  

 проведення 
ремонтних робіт 

                  

 закупівля 
необхідного 
обладнання; 

                  

 встановлення та 
налагодження 
роботи 
обладнання 

                  



Етап 3. 
Завершальний 

                  

 провести 
урочисте 
відкриття 
Центру; 

                  

 підготувати 
звіт про 
реалізацію 
проєкту 

                  

 надати нові 
робочі місця 
фахівцям та за 
необхідності, 
провести 
навчання 
спеціалістів; 

                  

 проведення 
рекламної 
кампанії про 
консультаційні 
послуги, які 
надаються. 

                  

 

 

 

Начальник відділу енергоменеджменту, 
муніціпальних  ініціатив   та інвестицій                            Наталія ШАФОРОСТ 


