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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО БАШТАНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

Шановні мешканці Баштанської міської ради ! 

 

Якщо Ви читаєте ці рядки, це означає, що Ви - громадсько активні, 
небайдужі до свого міста чи села, що Ви зацікавлені в розвитку і готові до 
змін. Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради на 2018-2025 

роки є першим подібним документом в історії об’єднаної територіальної 
громади, і є відповіддю на Ваші потреби, оскільки він розроблявся не в кабінеті 
якоїсь окремої людини, чи кількох працівників органу місцевого самоврядування, 
а робочою групою фахівців з різних сфер, відбувались зустрічі з мешканцями 
міста та сіл та широке обговорення даного документа. 

Висловлюємо щиру вдячність нашому партнерському місту Солець 
Куявський (Куявсько-Поморське воєводство, Польща) в особі Пані Бурмістр 
Терези Субстик, за відкритість та досвід, та Товариству Розвитку Сольця 
Куявського, зокрема, його Президенту, Пані Ельжбеті Висоцькій, за 
організацію та адміністрування проекту, а також всім екпертам та членам 
територіальної громади, причетним до розробки цього важливого документу, 

за клопітку роботу та за Ваші пропозиції. Окрема подяка  Польсько-

Американському Фонду Свободи за фінансову підтримку проекту з розробки 
Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018-2025 роки в 
рамках програми RITA – Зміни в регіоні, що реалізується через Фонд Освіта 
для Демократії. 

Ми покладаємо великі надії на його втілення, і разом з тим, розуміємо, що 
відповідальність і досягнуті результати повністю будуть залежати від нашої 
спільної подальшої роботи.  
 

З повагою, 
 

Іван Рубський, 
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Баштанський міський голова  

 

 

ВСТУП 

 

Налагодження співпраці, планування роботи та забезпечення розвитку 
населених пунктів в умовх змін, в умовах об’єднаної територіальної громади – 

це значні виклики. 
Баштанська міська рада як об’єднана громада працює з 2016 року, саме 

тому розробка Стратегічного плану розвитку стала актуальною потребою, адже 
треба поєднати потреби, інтереси всіх адміністративно-територіальних 
одиниць, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади. Окрім 
цього, у зв’язку з підвищенням конкуренції між громадами як Миколаївської 
області, так і інших областей країни, життєво необхідно бачити свій розвиток 
на перспективу і планомірно йти до визначеної мети і при цьому потрібно 
обов’язково враховувати потреби мешканців. Саме потреби і бачення 
мешканців щодо розвитку міської ради і були покладені в основу даного 
документу. 
 

1.МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 

 

Розробка Стратегічного плану розвитку здійснювалась з використанням 
методу MAPS (пол. Metoda Aktywnego Planowania Strategii або англ. Goal 

Oriented Project Planning – GOPP) – Метод Активного Планування Стратегії. 
Основа методу полягає в тому, що інформація і знання, потрібні для 

розробки, - є невпорядкованими і знаходяться в різних джерелах і в думках 
різних людей. До складу робочої групи включаються представники різних сфер 
життєдіяльності громади, що мають досвід і знання у визначених сферах. На 
засіданнях робочої групи завданнями модератора є управління дискусією; 

упорядкування і структуризація відповідей; фіксація результатів дискусії. При 
цьому, згода досягається консенсусом – голосування не допускається. 

Склад робочої групи по розробці Стратегічного плану розвитку 
Баштанської міської ради, утвореної відповідно до розпорядження 
Баштанського міського голови від 15.02.2017 №30-р наведено в Таблиці 1.1. 

           Таблиця 1.1 

Склад робочої групи  
по розробці Стратегічного плану розвитку Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади Миколаївської області на 2018-2025 роки 
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№ 
п/п 

ПІБ Посада 

1 Кот Віктор Васильович 

директор КП «Міськводоканал», голова 
робочої групи 

2 Кунпан Тетяна Валеріївна 

спеціаліст I категорії відділу 
енергоменеджменту, муніципальных 
ініціатив та інвестицій, секретар робочої 
групи 

3 Рубський Іван Васильович Баштанський міський голова 

4 

Процак Олександр 
Володимирович перший заступник міського голови 

5 

Євдощенко Світлана 
Вікторівна 

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 

6 

Шафорост Наталя 
Григорівна 

начальник відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій 

7 Волович Олег Михайлович тимчасово виконуючий обов'язки старости 

8 

Рошиор Людмила 
Миколаївна тимчасово виконуючий обов'язки старости 

9 

Халабуда Олександр 
Васильович тимчасово виконуючий обов'язки старости 

10 

Климик Валентина 
Петрівна тимчасово виконуючий обов'язки старости 

11 

Луценко Микола 
Олексійович тимчасово виконуючий обов'язки старости 

12 

Молодецький Павло 
Іванович тимчасово виконуючий обов'язки старости 

13 

Чернова Світлана 
Миколаївна тимчасово виконуючий обов'язки старости 

14 

Золотухіна Олена 
Володимирівна тимчасово виконуючий обов'язки старости 

15 

Онищук Володимир 
Іванович 

депутат міської ради приватний 
підприємець 

16 

Грицюк Віталій 
Анатолійович 

депутат міської ради приватний 
підприємець 

17 

Костюк Віталій 
Миколайович 

депутат міської ради приватний 
підприємець 

18 

Олійник Ігор 
Олександрович 

депутат міської ради, приватний 
підприємець 

19 

Кокітко Євген 
Володимирович 

голова громадської організації «Наше 
місто» 

20 

Фігура Лариса 
Володимирівна 

голова громадської організації «Мрії 
збуваються» 

21 Лященко Світлана педагог-організатор Баштанської ЗОШ №2 
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Володимирівна 

22 

Гриненко Тетяна 
Вікторівна 

методист освітньої галузі 
суспільствознавства відділу методичної 
роботи КУ «Баштанський РЦОЗО» 

23 Барсегян Алла Анатоліївна головний лікар Баштанської ЦРЛ 

24 

Болгарчук Катерина 
Миколаївна 

приватний підприємець, директор фото 
студії «Ажур» 

25 Козявко Олена Михайлівна 

керівник дитячої народної студії 
образотворчого мистецтва «Кольори 
веселки» 

26 Євдакова Ольга Юріївна організатор та ведуча масових заходів 

27 

Матвієнко Вікторія 
Василівна приватний підприємець 

28 

Ракітіна Наталя 
Михайлівна 

 

член громадської організації «Молодь 
Баштанщини» 

29 

Кривенко Максим 
Іванович 

депутат міської ради, приватний 
підприємець 

30 Кучер Вероніка Юріївна 

заступник з виховної роботи Баштанської 
гімназії 

31 

Кравчиня Альона 
Генадіївна директор дитячого садочка «Сонечко» 

32 Коруц Андрій Васильович 

вчитель фізичної культури Баштанської 
ЗОШ №2 I-III ступенів 

33 Рясик Любов Олексіївна 
вчитель історії та правознавства 
Баштанської ЗОШ №1 I-III ступенів 

34 

Рубленко Олександра 
Сергіївна 

завідувач відділення соціальної допомоги 
вдома 

35 

Дерев’янко Валентин 
Васильович 

директор Дитячої юнацької спортивної 
школи 

 

Координували роботу: з польської сторони Ельжбета Висоцька, 
Президент Товариства Розвитку Сольця Куявського – адміністрування проекту 
та проведення навчальних сесій; з української сторони - Лілія Атнажева – 

координатор проекту та перекладач, та від Баштанської міської ради - Наталія 
Шафорост, начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та 
інвестицій. До роботи залучались також польські експерти Ян М. Грабовскі та 
Мирослав Гебські. 

Підготовка стратегічного плану розвитку розпочалась із проведення 
анкетування для мешканців та для представників бізнесу, а також проведення 
соціально-економічного аналізу Баштанської міської ради1. На підставі 

 

1 Соціально-економічний аналіз Баштанської міської ради наведено в Додатку 1. 
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статистичної вибірки було проанкетовано 378 мешканців2; щодо представників 
бізнесу – кількість проанкетованих складає 37 од.3 При цьому, враховуючи 
неповне заповнення анкет представниками бізнесу, що дуже ускладнювало 
проведення аналізу (головна причина – страх підприємців, що їх 
проконтролюють, що інформація потрапить до податкових органів, що вони, 
можливо, в подальшому матимуть проблеми із законодавством), було прийнято 
рішення про проведення загальної зустрічі з підприємцями 10.05.2017, на якій 
спільно було напрацювано результати, придатні для використання в процесі 
розробки Стратегічного плану розвитку.4 

22-24.03.2017 відбувся тренінг для членів робочої групи за участю 
польських фахівців, на якому, зокрема, було обговорено основні засади методу 
МАPS, проведено SWOT-аналіз, роботу над деревом проблем, стратегічними 
цілями, індикаторами, обговорено методику складання плану дій, визначення 
джерел фінансування, здійснення процесу моніторингу стратегії. 

15-19 травня 2017 року 12 представників Баштанської міської ради 

відвідали з навчальним візитом Солець Куявський для ознайомлення із 
польським досвідом розробки та впровадження Стратегії розвитку. 

8-13 серпня відбувся візит до Баштанки польських фахівців для 
обговорення напрацювань по Стратегічному плану, зустрічей з членами робочої 
групи та обговорення проекту документу з мешканцями громади безпосередньо 
в селах.  

В цілому, відбулось, 6 засідань Робочої групи з розробки Стратегічного 
плану та 3 скайп-конференції з польськими партнерами щодо розробки 
стратегічного плану. 

В фейсбуці для покращення проінформованості мешканців та отримання 
зворотнього зв’язку, було створено відкриту групу «Стратегія розвитку 
Баштанської ОТГ» https://www.facebook.com/groups/1283847771723075/?fref=ts , 

яка на сьогодні охоплює 251 учасника. 

В Баштанській районній газеті «Голос Баштанщини» здійснювались статті 
та публікації оголошень, що всі бажаючі можеть долучитись до засідань 
Робочої групи відповідно до графіку зустрічей, також інформації 
розміщувалась у відкритій групі в фейсбуці «Стратегія розвитку Баштанської 
ОТГ». 
 
 
 
 
 

 

2 Аналіз анкетування мешканців наведено в Додатку 2. 
3 Аналіз анкетування представників бізнесу наведено в Додатку 3. 
4 Узагальнені результати зустрічі з представниками бізнесу наведено в Додатку 3 разом із аналізом 
результатів анкетування. 

https://www.facebook.com/groups/1283847771723075/?fref=ts
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2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

 

Баштанська міська об’єднана територіальна громада утворена відповідно 
до рішення міської ради від 09 вересня 2016 року «Про добровільне об’єднання 
громад».  Перша сесія міської ради відбулася 28 грудня 2016 року. 

         До складу громади увійшли 
населені пункти: м.Баштанка, 
селище Андріївка та 24 села: 
Шевченко, Зелений Яр, Трудове, 
Добре, Новоєгорівка, Явкине, 
Червоний Став, Новосергіївка, 
Тарасівка, Горожене, 
Новогорожене, Зелений Гай, 
Новопавлівка, Зелений Клин, 
Піски, Костянтинівка, 
Новоіванівка, Київське, 
Старосолдатське, Христофорівка, 
Плющівка, Новогеоргіївка, 
Шляхове, Одрадне з адміністратив- 

Мал. 2.1. Баштанська об’єднана                          ним центром у місті Баштанка Баш- 

територіальна громада на карті                    танського району Миколаївської області. 
Баштанського району Миколаївської області 

 

Баштанська міська об’єднана територіальна громада розташована у 
північно – східній частині Миколаївської області в зоні лівобережного степу і  
лежить у межах Причорноморської низовини. Рельєф слаборозчинний. 
Абсолютні відмітки від 70 м в річкових долинах, до 100 м на півночі території 
громади. 

  Об’єднана територіальна громада (далі – ОТГ) займає площу 77384,6159 

га,  з  населенням 23146 мешканців, у тому числі у м.Баштанка 12599 осіб. 

 Територіально громада межує з: 
1) півночі  – Новобузьким районом Миколаївської області; 
2) заходу – Інгульською, Костичівською, Кашперо-Миколаївською 

сільськими радами; 
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3) півдня – Лоцкинською, Доброкриничанською, Мар’ївською сільськими 
радами;  

4) сходу – Березнегуватським районом; 
Із корисних копалин значення мають поклади піску та глини.  Головна 

річка Інгул (з притокою Громоклея) впадає у Бузький лиман Чорного моря. 
Основний земельний фонд складають південні чорноземи. На території є 
ландшафно-ботанічний заказник «Христофорівські плавні» (200 га). 

Баштанська ОТГ має розвинену транспортну та фінансову інфраструктуру.    
 По території громади проходить дорога державного значення Н-11 Дніпро 

– Миколаїв, яка з’єднує південь і північ країни, є важливою магістраллю для 
вантажного транспорту, особливо враховуючи наявність морських портів у м. 
Миколаєві та м. Одесі. 

Залізнична колія,  крім пасажирського та вантажного потоку країни, на 
території ОТГ, обслуговує Добренський елеватор та інші транспортні 
майданчики, розташовані біля пасажиро-товарної станції «Явкине».  

Від обласного центру м.Миколаїв місто Баштанка знаходиться на відстані 
65 км. 

Продукція ПАТ «Баштанський сирзавод» під торговою маркою «Славія» 

відома далеко за її межами. За останні 10 років ПАТ «Баштанський сирзавод» 
отримав більш 80 нагород на  міжнародних та національних виставках.  

Успішно працюють сільгосппідприємства: ТОВ «Птахофабрика» та ТДВ 
«Зоря Інгулу». Аграрний сектор економіки громади представлений  -  

господарствами,  у тому числі, сільськогосподарськими товариствами,  
фермерськими господарствами. Цей сектор громади спеціалізується на 
вирощуванні зернових та технічних культур, також розвивається садівництво і 
плодоовочівництво, переробна промисловість. 

Медична мережа Баштанської об’єднаної територіальної  громади 
нараховує 5 лікарських амбулаторій та 13 фельдшерсько-акушерських пунктів.  

 На території Баштанської об’єднаної територіальної громади функціонує 
26 закладів освіти, у тому числі: 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ 
ступеня, 2 загальноосвітні навчальні заклади 1-ІІ ступеня, 13 дошкільних 
навчальних закладів, 1 заклад позашкільної освіти, 30 закладів культури, 1 
заклад фізичної культури та 2 профтехучилища. 

  У місті є 3 промислових та 1 сільськогосподарський ринки, 5 

комунальних підприємств КП «Міськводоканал», КП «Добробут», КП 
«Христофорівське», КП «Новосергіївське» та КП «Пісківське»,  комунальна 
організація «Правопорядок». Культосвітню роботу проводять  27  клубних та 26 
бібліотечних закладів, дитяча музична школа в м.Баштанка. Також, є Будинок 
культури, кінотеатр, функціонує районний краєзнавчий музей та музей 
образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва в с.Христофорівка. 
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 Створено відповідну спортивну базу: є 2 стадіони з трибунами на 1500 
місць, 53 спортивні майданчики, 23 футбольних поля, 30 спортивних залів. В м. 
Баштанка є спортивний комплекс, дитяча-юнацька спортивна школа, готель, 
працює 4 філії  банків. 

 

               Таблиця 2.1 

Порівняння громади, району і області 
 

Регіони Загальна  
площа, кв.км 

Площа громади 
у % до заг. 
площі 
району/області 

Населення, 
осіб  

Населення 
громади у % 
до заг. 
чисельності 
населення 
району/області 

Густота 
населення, 

осіб/1кв. км 

Громада 773,846 Х 23146 Х 29,9 

Район 1706,161 45,4 37638 61,5 22,1 

Область 24598 3,1 1173500 1,97 47,7 

 

3. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

3.1. Стратегічне бачення розвитку Баштанської міської ради 

 

БАШТАНСЬКА ГРОМАДА-УНІКАЛЬНА ЗА СВОЄЮ ІСТОРІЄЮ, 
СТАБІЛЬНА ЗА СВОЇМ РОЗВИТКОМ, ЕФЕКТИВНА ЗА ЯКІСТЮ ЖИТТЯ 

СВОЇХ МЕШКАНЦІВ 

 

3.2. SWOT-аналіз Баштанської міської ради 

Таблиця 3.3.1 

SWOT-аналіз Баштанської об’єднаної територіальної громади 

 
Сильні сторони (Внутрішні фактори) 
Якості, ресурси, які можуть бути використані 
для ефективного досягнення мети 

Слабкі сторони (Внутрішні фактори) 
Внутрішні недоліки і обмеження, що ставлять 
під загрозу досягнення цілей 

1. Географічне розміщення на автодорозі 
Н11 (Одеса-Миколаїв-Дніпро) та оптимальні 
відстані від великих міст: Миколаєва, 
Херсону та Кривого Рогу. 

1. Значна частка населення старшого за 
працездатний вік, природне скорочення 
населення. 

2. Наявність сировини для виробництва 
будівельних матеріалів, Наявність сировини 
для переробки (зерно, фрукти, соняшник), 
родючі землі, корисні копалини. 

2. Високий рівень безробіття. 
 

3. Наявність об‘єктів, доступних для 
інвестування. 

3. Низький середній рівень оплати праці. 
 

4. Аеродром для сільгоспавіації. 4. Низький рівень іноземних та внутрішніх 
інвестицій. 

5. Наявність земель за межами населених 
пунктів, які потенційно можуть бути 
інвестиційними ділянками. 

5. Мала частка підприємств малого та 
середнього бізнесу у структурі економіки 
громади. 

6. Розташування в центрі громади 
міжрайонних адміністративних служб. 
 

6. Аварійний стан, подекуди відсутність доріг 
між населеними пунктами громади та вулиць 
у населених пунктах. 
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7. Наявність двох професійно-технічних 
навчальних закладів. 

7. Слабка інформатизація сіл, мало центрів 
відкритого доступу до Інтернету. 

8. Централізоване водопостачання міста 
Баштанки та 

8. Низький рівень громадської активності. 

9. Газифіковані населені пункти. 9. Висока доля тіньової економіки. 
10. Творчі колективи одні з найкращих в 
області та створюють позитивний імідж 
громади в Україні та за кордоном 

10. Корумпованість та некомпетентність 
значної кількості представників владних 
інституцій на місцевому рівні.   

11. Велика кількість підприємців, які швидко 
адаптуються в нових економічних умовах. 

11. Значна зношеність матеріально-технічної 
та виробничої бази. 

12. Низьке екологічне навантаження на 
територію за відсутності потенційно 
небезпечних для довкілля промислових 
підприємств. 

12. Технічно та морально застарілі очисні 
каналізаційні споруди у м. Баштанка (не 
забезпечують очистку стічних вод). 

13. Багата історична спадщина для 
розвитку зеленого  туризму, спорту. 
 

13. Погане забезпечення питною водою у 
деяких населених пунктах громади. Питна 
вода низької якості, шкідлива для здоров’я 
людини. 

14. Природні ресурси: родюча земля, ліси, 
лісосмуги. 

14. Незначний досвід у залученні 
позабюджетних коштів. 

15. Наявність природних умов (баланс 
температур, роза вітрів) для альтернативних 
джерел електроенергії (сонячні батареї, 
вітряки), теплової енергії (для розвитку 
енергозберігаючих технологій). 

15. Відсутність якісного телефонного зв’язку, 
доступу до інтернету. 

 16. Винищення лісових насаджень. 
 17. Проблема багатодітних асоціальних 

сімей. 
 18. Охорона правопорядку на території 

громад, відсутність ДАІ. 
 19. Проблеми малокомплектної школи 

(створення кластерів.) 
 

 20. Низька забезпеченість медичним 
персоналом. Немає житла для молодих 
спеціалістів (сільські населені пункти). 

 21. Відсутні умови для створення та розвитку 
підприємств з   переробки 
сільськогосподарської. Сільгоспвиробник не 
може реалізувати свою продукцію за належну 
ціну. 

 22. Не створено умови для культурного, 
інтелектуального дозвілля, розвитку. 

 23. Автоперевезення пасажирів, учнів до 
навчальних закладів не забезпечує потреби 
громадян. 

 24. Недостатня кількість підприємств різної 
форми власності, що надають послуги 
(комунальні, адміністративні)  населенню,  
Немає системи електронного документообігу. 
25.  Забрудненість природніх та штучних 
водойм. Аварійність греблі ставка 
«Центральний» . 

  
 
Можливості (Зовнішні фактори) 
Виграшні моменти, які створюються 
оточенням і  могли б сприяти досягненню мети 

 
Загрози (Зовнішні фактори) 
Зовнішні фактори , що можуть негативно 
вплинути на майбутню стратегію  

1. Створено об’єднану територіальну 
громаду, що дало змогу отримання 
бюджетних субвенцій на розвиток громади. 

1. Продовження або замороження 
військового конфлікту на сході України. 
 

2. Укладено угоду про Партнерство з 
польським містом Solec Kujawsky, що в 
перспективі дає можливість залучення 

2. Реформи проводяться повільно, 
незапланованими темпами через корупцію 
у вищих ешелонах влади, що призводить 
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ресурсів від донорів Європи та США . до погіршення інвестиційного клімату.  
3. Реформи в Україні продовжуються, що 
покращує бізнесовий та інвестиційний 
клімат. 

3. Неспроможність влади регіонального 
рівня проводити реформи на своєму рівні. 

4. Зростає популярність зеленого, 
культурного, світоглядного туризму серед 
населення України та Європи. 

4. Високі податковий тиск та 
навантаження на бізнес через 
недосконале податкове законодавство. 

5. Прискорення процесів євроінтеграції, 
впровадження безвізового режиму 
сприятиме зростанню зацікавленості 
інвесторів до України. 

5. Виїзд за межі громади кваліфікованих 
кадрів. 
 

6. Початок діяльності в Україні проектів 
міжнародної технічної допомоги, які 
підтримуватимуть об‘єднані громади. 
 

6. Забруднення та зниження рівня  води в 
природніх джерелах (поверхневих і 
підземних) призводить до проблем 
водопостачання в населених пунктах  
громади. 

7. Зростання попиту на продукти 
харчування на європейському та світовому 
ринках стимулюватиме розвиток 
агропромислових підприємств. 

7. Перекладання на місцеве 
самоврядування державних фінансових 
зобов‘язань щодо забезпечення 
соціальних стандартів.  

8. Зростання попиту на екологічно чисту 
сільськогосподарську продукцію. 

8. Недосконала законодавча база. 

9. Вигідне географічне розташування 
громади: близькість морських портів, 
автодорога Одеса-Дніпро, залізниця  
Херсон-Миколаїв-Київ. 

9. Інфляція , нестабільний курс валюти. 
 

10. Водні ресурси: ріка Інгул, водойми 
штучні і природні. 

10. Безробіття. 

11. Наявність магістральних зрошувальних 
каналів. 

 

 

 

 

3.3. SWOT-матриця Бштанської міської ради 

 

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» 
(сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, 
які мають стратегічне значення для Баштанської об’єднаної територіальної 
громади. На матриці суцільна лінія означає сильний взаємозв‘язок, а 
пунктирна – слабкий. Ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні 
переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – 

формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на 
довгострокову перспективу.  
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       Можливості                                                                                                   Сильні сторони 

Створено об’єднану територіальну 
громаду, що дало змогу отримання 
бюджетних субвенцій на розвиток 
громади. 

 Географічне розміщення на 
автодорозі Н11 (Одеса-
Миколаїв-Дніпро) та оптимальні 
відстані від великих міст: 
Миколаєва, Херсону та Кривого 
Рогу. 

   

Укладено угоду про Партнерство з 
польським містом Solec Kujawski, 
що в перспективі дає можливість 
залучення ресурсів від донорів 
Європи та США . 

 Творчі колективи одні з 
найкращих в області та 
створюють позитивний імідж 
громади в Україні та за 
кордоном  

  Аеродром для сільгоспавіації. 
Реформи в Україні продовжуються, 
що покращує бізнесовий та 
інвестиційний клімат. 

 Наявність земель за межами 
населених пунктів, які 
потенційно можуть бути 
інвестиційними ділянками. 

  Розташування в центрі громади 
міжрайонних адміністративних 
служб. 

 

Зростає популярність зеленого, 
культурного, світоглядного туризму 
серед населення України та 
Європи. 

 Наявність двох професійно-
технічних навчальних закладів. 

  Централізоване водопостачання 
міста Баштанки та 

Прискорення процесів 
євроінтеграції, впровадження 
безвізового режиму сприятиме 
зростанню зацікавленості інвесторів 
до України. 

 Наявність природних умов 
(баланс температур, роза вітрів) 
для альтернативних джерел 
електроенергії (сонячні батареї, 
вітряки), теплової енергії (для 
розвитку енергозберігаючих 
технологій). 

   

Початок діяльності в Україні 
проектів міжнародної технічної 
допомоги, які підтримуватимуть 
об‘єднані громади. 

 Велика кількість підприємців, які 
швидко адаптуються в нових 
економічних умовах. 

  Газифіковані населені пункти. 
Зростання попиту на продукти 
харчування на європейському та 
світовому ринках стимулюватиме 
розвиток агропромислових 
підприємств. 

 Багата історична спадщина для 
розвитку зеленого  туризму, 
спорту. 

 

  Природні ресурси: родюча 
земля, ліси, лісосмуги, … 

Підтримують 

Мал. 3.3.1. Порівняльні переваги 
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Зростання попиту на екологічно 
чисту сільськогосподарську 
продукцію. 

 Наявність сировини для 
виробництва будівельних 
матеріалів, Наявність сировини 
для переробки (зерно, фрукти, 
соняшник…), родючі землі, 
корисні копалини. 

   

Вигідне географічне розташування 
громади: близькість морських 
портів, автодорога Одеса-Дніпро, 
залізниця  Херсон-Миколаїв-Київ. 

 Низьке екологічне 
навантаження на територію за 
відсутності потенційно 
небезпечних для довкілля 
промислових підприємств. 

  Наявність об‘єктів, доступних 
для інвестування. 



 
 

Мал. 3.3.2. Виклики 
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Мал. 3.3.3. Ризики 
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3.4. Порівняльні переваги, виклики і ризики Баштанської міської ради 

 

Порівняльні переваги, виклики і ризики Баштанської об’єднаної 
територіальної громади 

Порівняльні переваги 

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей) 
 

▪ З урахуванням таких сильних сторін Баштанської об’єднаної територіальної 
громади, як наявність об‘єктів, доступних для інвестування,  наявність 
сировини для виробництва будівельних матеріалів, наявність сировини для 
переробки (зерно, фрукти, соняшник), родючі землі, корисні копалини, 
вигідне географічне розташування громади (автодорога Н11 Миколаїв-

Дніпро, близькість морських портів  та Кривого Рогу, залізниця Миколаїв-

Київ), такі можливості стимулюватимуть підтримку існуючих та створення 
за рахунок інвесторів нових підприємств, що призведе до зростання рівня 
зайнятості та рівня доходів населення.  

▪ Зростання попиту на продукти харчування (екологічно чисту 
сільськогосподарську продукцію) на європейському та світовому ринках 
стимулюватиме розвиток агропромислових підприємств а також 
підприємств харчової промисловості. 

 

Виклики 

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей) 
▪ Високий рівень безробіття, низький середній рівень оплати праці, низький 

рівень іноземних та внутрішніх інвестицій можуть змінитися на краще 
завдяки продовженню реформ в Україні, прискоренню процесів 
євроінтеграції, впровадженню безвізового режиму, зростанню попиту на 
продукти харчування (екологічно чисту сільськогосподарську продукцію) 
на європейському та світовому ринках.  

▪ Погане забезпечення питною водою, технічно та морально застарілі очисні 
каналізаційні споруди у м. Баштанка (не забезпечують очистку стічних вод), 
аварійний стан, подекуди відсутність доріг між населеними пунктами 
громади та вулиць у населених пунктах, значна зношеність матеріально- 

технічної та виробничої бази комунальних підприємств, слабка 
інформатизація сіл в середньостроковій перспективі можуть бути частково 
усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для об‘єднаних громад, 
а також фінансовими ресурсами з Державного Фонду Регіонального 
Розвитку. 
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▪ Діяльність в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які 
підтримуватимуть об‘єднані громади, залучення ресурсів проектів 
міжнародної технічної допомоги можуть сприяти створенню 
інфраструктури підтримки бізнесу та підвищенню рівня громадської 
активності. 

▪ Кількість малих підприємств може збільшитися за рахунок покращення 
бізнес-клімату в Україні і в громаді та, опосередковано, зростання 
популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму.  

▪ Укладення угоди про Партнерство з польським містом Solec Kujawski в 
перспективі дає можливість отримання досвіду у залученні позабюджетних 
коштів та отримання ресурсів від донорів Європи та США. 

Ризики 

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз) 
▪ Продовження або замороження військового конфлікту на сході України, 

повільне проведення реформ незапланованими темпами через корупцію у 
вищих ешелонах влади призводить до погіршення інвестиційного клімату, 
низького рівня іноземних та внутрішніх інвестицій. 

▪ Високі податковий тиск та навантаження на бізнес через недосконале 
податкове законодавство, безробіття збільшує  долю тіньової економіки,  
сприяє виїзду за межі громади кваліфікованих кадрів обмежує розвиток 
існуючих підприємств та залучення іноземних інвесторів, а також має 
негативні наслідки для зростання демографічного навантаження особами 
старшого віку, чим спричинятиме додаткові витрати місцевого бюджету. 

▪ Забруднення та зниження рівня  води в природніх джерелах (поверхневих і 
підземних) призводить до проблем водопостачання в населених пунктах  
громади. 

 

4. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
 
 

На підставі результатів соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та 
SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну 
(конкурентну) стратегію, яка передбачає формування конкурентних переваг 
громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою 
можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі.  

При цьому громада повинна максимально використати свої сильні 
сторони.  

Таким чином, були визначені  стратегічні та оперативні цілі. Розроблення і 
досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі 
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повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти 
бачення розвитку громади. 

 
 

• Мал. 4.1. Бачення та стратегічні цілі Б 

 

• Мал.4.1. Бачення та стратегічні цілі Баштанської міської ради   

За кожною стратегічною ціллю, враховуючи основні та корінні причини 
виникнення проблем, були визначені оперативні цілі, які деталізовані в 
оперативних завданнях. Завдання дають відповіді на питання яким шляхом та 
яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку. 

Баштанська об’єднана територіальна  громада за структурою економіки є 
аграрно-промисловою. Сучасні високотехнологічні методи сільськогоспо-

дарського виробництва не потребують великої кількості робочих місць, як це 
було ще декілька десятків років тому. Міська та сільські території останні 
кілька десятків років знаходяться під впливом цілого ряду проблем, серед яких 
– втрата значної кількості робочих місць, зменшення рівня доходів, погане 
забезпечення питною водою, застарілі очисні споруди, зруйнованість або 
відсутність доріг між населеними пунктами, слабка інформатизація. Ці 
проблеми є головною причиною міграції населення з громади, причому 
першими залишають громаду молоді люди та кваліфіковані працівники.  

В останні роки проявилася очевидна тенденція занепаду традиційного 
села. Найважливішою причиною такого становища є низька якість життя у 
сільській місцевості, яке, поряд із низьким рівнем доходів населення й 

БАЧЕННЯ
БАШТАНСЬКА ГРОМАДА - УНІКАЛЬНА ЗА СВОЄЮ ІСТОРІЄЮ, СТАБІЛЬНА ЗА СВОЇМ 

РОЗВИТКОМ, ЕФЕКТИВНА ЗА ЯКІСТЮ ЖИТТЯ СВОЇХ МЕШКАНЦІВ

Стратегічна ціль 1
Побудова 

інфраструктури –
комфортної для 
проживання та 
безпечної для 
життя людини

Стратегічна ціль 4 
Енергоефективна та 

екологічно чиста 
громада 

Стратегічна ціль 2
Зміцнення 

економічних 
можливостей 

громади

Стратегічна ціль 3
Підвищення якості 
життя мешканців
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обмеженими економічними можливостями, характеризується також низьким 
рівнем якості й доступності різноманітних послуг, важливих для повсякденного 
життя – освітніх, культурних, дозвілля, охорони здоров‘я. Стратегія розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади передбачає проведення ряду 
проектів, які можуть вплинути на підвищення якості життя в місті та селах. 
Діяльність у межах стратегічних цілей 2 і 3 повністю узгоджується зі 
стратегічними цілями  Стратегії регіонального розвитку Миколаївської області 
на 2011-2020 рр. Досягнення стратегічних цілей пропонується через наступну 
структуру операційних цілей та завдань (Таблиця 4.1). 

Україна, яка споживає у загальному балансі більше 60–70 % імпортних 
енергоресурсів, є однією з енергозалежних країн Європи. І цьому сприяє не 
тільки їх відсутність, а й неефективне використання, що загрожує національним 
інтересам та національній безпеці країни. Тому вирішення питань 
енергозбереження та енергоефективності є одним з першочергових в умовах 
енергетичної кризи в країні. 

Енергоефективність означає раціональне використання енергетичних 
ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності використання 
існуючих паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки 
та технології та дотриманні вимог до навколишнього середовища. 

Для населення – це значне скорочення комунальних витрат, для країни - 

економія ресурсів, підвищення продуктивності промисловості і 
конкурентоспроможності, для екології – обмеження викидів парникових газів в 
атмосферу, для енергетичних компаній – зниження витрат на паливо і 
необґрунтованих витрат на будівництво. 

Таблиця 4.1 

Стратегічні цілі, операційні цілі, завдання 

 

Стратегічна 
ціль 

Операційна ціль Завдання 

1. Побудова 
інфраструктури 
– комфортної для 
проживання та 
безпечної для 
життя людини 

1.1. Дороги та вулиці 
з твердим покриттям, 
освітленням, 
тротуарами та 
велодоріжками 

 

1.1.1. Розробка схеми планування території 
ОТГ та генеральних планів населених 
пунктів громади.  

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

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

  1.1.4. Капітальний та поточний ремонт 
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вулиць в населених пунктах громади 

 1.2. Вода питна, 
придатна до 
споживання – 

кожному мешканцю 

громади 

1.2.1. Наукове забезпечення. 
Розробка схем оптимізації водопостачання в 
населених пунктах громади 

  1.2.2. Підвищення якості води. Доведення 
якості води до вимог ДСанПіН 2.2 

  1.2.3. Реконструкція, капітальний ремонт 
для забезпечення надійності системи 
водопостачання 

  1.2.4. Відновлення криниць як 
альтернативних джерел питної води 

 1.3. Чисте довкілля, 
зелене місто та села 

1.3.1. Будівництво очисних споруд 
каналізації м. Баштанки 

  1.3.2. Будівництво та реконструкція 
каналізаційних мереж м. Баштанки 

  1.3.3. Впровадження ефективної системи 
поводження з твердими побутовими 
відходами 

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

  1.3.5. Охорона та збереження водойм 

2. Зміцнення 
економічних 
можливостей 
громади 

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

2.1.1. 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 

  2.1.2. Формування інвестиційних 
пропозицій 

  2.1.3. Створення Промислового парку 

  2.1.4. Створення Інкубатора розвитку 
підприємництва 

  2.1.5. Залучення до розміщення на території 
громади підприємств сонячної та вітрової 
енергетики 

 2.2. Розвиток туризму 2.2.1. Підготовка промоційних заходів та 
підвищення рівня впізнаваності громади 

  2.2.2.Відновлення об’єктів культурної 
спадщини 

  2.2.3.Створення сучасної музейної системи 
Баштанської ОТГ 

 2.3.Підтримка та 
сприяння розвитку 
малого та середнього 
бізнесу 

2.3.1. Створення фінансових та 
інституційних механізмів підтримки малого 
і середнього підприємництва 
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  2.3.2. Формування інформаційної, освітньої 
та торгівельної інфраструктури для МСП 

3.Підвищення 
якості життя 

мешканців  

3.1. Підвищення 
якості послуг у сфері 
освіти та спорту 

3.1.1. Підвищення спроможності закладів 
освіти та спорту 

 3.2. Підвищення 
якості послуг у сфері 
культури 

3.2.1. Підвищення спроможності закладів 
сфери культури 

 3.3. Підвищення 
якості послуг у сфері 
охорони здоров’я 

3.3.1. Підвищення спроможності закладів 
охорони здоров’я 

  3.3.2. Посилення кадрового потенціалу 
працівників закладів охорони здоров’я 

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

3.4.1. Підвищення рівня безпеки на 
території громади 

  3.4.2. Розширення участі в управлінні 
об’єднаною територіальною громадою 
інституцій громадянського суспільства 

Енергоефективна 
та екологічно 
чиста громада 

4.1. Розвиток 
енергетичної 
політика громади 

4.1.1. Удосконалення системи 
муніципального енергоменеджменту та 
енергомоніторингу (кадри, 
енергомоніторинг) в усіх бюджетних 
закладах громади 

  4.1.2. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з населенням міста, 
спрямованої на ощадливе споживання 
енергоресурсів. 
 

  4.1.3. Покращення культурної 
свідомості мешканців ОСББ та приватних 
будинків, щодо енергозбереження та 
використання альтернативних джерел 
енергії 

  4.1.4. Проведення енергоаудиту 
об’єктів, що належать до комунальної 
власності громади. 

 4.2. Побудова 

енергоефективної 
інфраструктура 
громади 

4.2.1. Модернізація системи 
опалення бюджетних закладів 

  4.2.2. Комплексна термомодернізація 
і термосанація бюджетних об’єктів громади 

  4.2.3.Перехід бюджетних закладів 
громади на альтернативні джерела енергії 

 

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

Завдання 1.1.1. Розробка схеми планування території ОТГ та 
генеральних планів населених пунктів громади. 

Схема планування території Баштанської ОТГ, як основа для формування 
стратегії розвитку території, забезпечить обґрунтування майбутніх потреб і 
визначення переважних напрямів використання територій, урахування 
державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та 
іншого використання територій, обґрунтування та визначення територій для 
містобудівних потреб, забезпечення раціонального розселення та визначення 
напрямів сталого розвитку населених пунктів, визначення територій, що мають 
особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-

культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх 
планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних 
заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних 
ресурсів, розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.  

Основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, 
призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 
забудови території населеного пункту є Генеральний план населеного пункту. 
Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної 
організації та функціонального призначення території, формування системи 
громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої і 
транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і 
благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних 
природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного 
середовища, охорони та збереження культурної спадщини і традиційного 
характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність 
реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

Наразі Баштанська ОТГ не має містобудівної документації окрім 
генерального плану м. Баштанка, який був розроблений у 1993 році та потребує 
коригування. 
Завдання 1.1.2. Створення в громаді системи управління, експлуатації, 
утримання дорожнього господарства. 

Однією з причин незадовільного стану доріг між населеними пунктами 
Баштанської ОТГ є відсутність спеціалізованої  місцевої дорожньо-

експлуатаційної служби, яка виконувала б регламентні роботи, з утримання 
доріг, вулиць, а саме: 

1. Ремонт проїзної частини доріг та вулиць; 
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2. Ремонт дорожніх споруд, з метою усунення деформацій та руйнувань, які 
виникають під дією руху транспорту та природніх факторів; 

3. Здійснення  водовідводу із доріг та вулиць, ремонт водовідвідних споруд; 
4. Забезпечення пішоходам та транспортним засобам зручного та 

безпечного руху, належної інформації, засобів регулювання та організації руху; 
5. Охорона, контроль та нагляд за дорожніми спорудами, а також 

проведення досліджень з метою накопичення необхідних даних (інтенсивності 
руху, строків служби, пропускної здатності і т.п.) для подальшого 
вдосконалення споруд. 

Виконання завдання передбачається шляхом проведення наступних 
заходів: 
• підбір кадрів для створення служби; 
• реєстрація, розробка право установчих та отримання дозвільних документів 

для виконання своєї діяльності; 
• матеріально-технічне забезпечення новоствореної організації для виконання 

функцій: придбання дорожньої техніки. 
Завдання 1.1.3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний 
ремонт доріг між населеними пунктами громади. 

Практично всі дороги між населеними пунктами громади зруйновані. 
Тому, їх ремонт є першочерговим завданням, на виконання якого необхідно 
направити всі ресурси. Першочергово потребують ремонту  дороги, які 
пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів 
громади: опорні школи; лікарні медичного округу та лікарські амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини; полігони твердих побутових відходів. 

Таким чином, були визначені першочергово потребуючими ремонту в тому 
числі, наступні дороги:  

▪ Т15-09 Баштанка-Березнегувате через села Добре, Явкине; 
▪ Піски-Баштанка-Новопавлівка та під’їзд до села Плющівка від села 

Шляхове; 
▪ (Автодорога національного значення Н11)-Новосергіївка. 

Завдання 1.1.4. Капітальний та поточний ремонт вулиць в населених 
пунктах громади. 

Через дефіцит ресурсів комплексного ремонту вулиць у населених пунктах 
громади в останні роки  не проводилось. Ремонтні роботи носили переважно 
точковий характер та спрямовувались лише на поточний ремонт окремих 
ділянок, що призвело до того, що вулиці не відповідають вимогам, насамперед,  
безпеки громадян. Пропозиції щодо ремонту вулиць в сільських населених 
пунктах мають бути сформовані у вигляді щорічних планів ремонту.  
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Операційна ціль 1.2. Вода питна, придатна до споживання – кожному 
мешканцю громади. 
Завдання 1.2.1.Наукове забезпечення. Розробка схем оптимізації 
водопостачання в населених пунктах громади. 

Наявність спеціалізованого підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства КП «Міськводоканал» дає змогу його силами розробити схеми 
оптимізації роботи системи водопостачання та водовідведення населених 
пунктів Баштанської ОТГ.  Схема оптимізації роботи систем централізованого 
водопостачання та водовідведення (далі – Схема оптимізації) - це комплекс 
заходів з розвитку систем водопостачання та водовідведення, спрямованих на 
покращення якості питної  води, підвищення ефективності технологічних 
процесів та надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, 
забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних 
ресурсів суб’єктами господарювання у сфері водопостачання та 
водовідведення. 

Реалізація зазначених заходів дозволить підвищити якість послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення у населених пунктах 
Баштанської об’єднаної територіальної громади. 
Завдання 1.2.2. Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог 
ДСанПіН 2.2. 
Дане завдання передбачає реалізацію наступних проектів: 
• Облаштування зон санітарної охорони водозаборів та джерел 

водопостачання, ремонт будівель та гідротехнічних споруд на водозаборах; 
• Встановлення системи знезараження питної води на водопровідних 

дільницях Явкине, Плющівка, Новогеоргіївка, Новоіванівка, Київське, 
Старосолдатське, Новосергіївка, Піски та інші; 
• Встановлення систем доочищення питної води у навчальних закладах 

громади; 
• Реконструкцію існуючих водопровідних очисних споруд Баштанського 

водопроводу та будівництво додаткових стадій очищення води.  
Завдання 1.2.3. Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення 
надійності системи водопостачання 

З метою забезпечення надійності системи водопостачання необхідно 
проведення комплексу заходів, зокрема, 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 ПРВ); встановлення та Заміна запірної арматури; встановлення та 
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Заміна пожежних гідрантів; заміна насосного обладнання на більш економічне з 
встановленням частотних регуляторів струму та манометрами; впровадження 
АСУ ТП та SCADA; встановлення нових станцій підвищення тиску; створення 
надійної системи обліку та встановлення технологічних водомірів в системі 
ПРВ. 

Завдання 1.2.4.  Відновлення криниць як альтернативних джерел питної 
води 

Питання забезпечення водою є особливо гострою в сільській місцевості, 
тому як альтернативу, необхідно звернути увагу на відновлення криниць, при 
цьому важливо: здійснити інвентаризацію криниць на території громади; 
визначити ті, що можуть бути відновлені та впровадити комплекс робіт по їх 
відновленню, оскільки на сьогодні об’єктивна інформація відсутня. 
 

Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села. 
Завдання 1.3.1. Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанки.           

Стан очисних споруд каналізації впливає на стан довкілля, а в м.Баштанка 
вони знаходяться у вкрай незадовільному стані, саме тому було виокремлено 
очисні споруди та каналізаційні мережі як два окремих завдання в рамках даної 
Операційної цілі.   
Завдання 1.3.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м. 
Баштанки 

Технічний стан каналізаційних мереж в м.Баштанка протягом останніх років 
залишався майже незмінним: у 2012-2013 рр. заміни потребували 78,6% від 
загальної протяжності; у 2014 р. – 79,5%; у 2015 р. - 76,5%.  Рівень очищення 
стічних вод протягом 2013-2015 років не відповідав встановленим нормативам 
за показниками вмісту завислих речовин, азоту амонійного, нітритів, нітратів, 
фосфатів, сульфатів, нафтопродуктів та ін. Це означає, що каналізаційні очисні 
споруди працюють вкрай незадовільно і не виконують своєї основної функції 
щодо ефективного очищення стічних вод. Таке становище призводить до 
значного навантаження на довкілля і негативно впливає на оточуюче природне 
середовище. Тому дане завдання зазначено окремо. 
Завдання 1.3.3. Впровадження ефективної системи поводження з твердими 
побутовими відходами  

Виконання даного завдання пов’язане із впровадженням наступних 
елементів:  
• розробкою схеми санітарної очистки населених пунктів громади; 
• облаштування в сільській місцевості полігонів твердих побутових 
відходів (далі – ТПВ)  у населених пунктах громади; 
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• впровадження системи роздільного збирання сміття та розширення 
можливостей спеціалізованого підприємства з утилізації ТПВ (придбання 
техніки та обладнання); 
• розробкою проекту будівництва сміттєпереробного заводу; 

• впорядкування та облаштування територій існуючих могильників для 
поховання тварин; 
• розробка документації на полігони ТПВ; 
• запровадження централізованого збору та вивезення ТПВ в сільській 
місцевості. 

Завдання 1.3.4. Забезпечення благоустрою населених пунктів з врахування 
потреб всіх категорій населення, незалежно від віку,статі та стану 
здоров’я. 

Передбачає проведення озеленення населених пунктів громади з базуванням 
на розроблених генеральних планах та запровадження системи контролю за 
правилами благоустрою населених пунктів громади. Важливими елементами 
цього завдання є також встановлення дитячих ігрових майданчиків. 

Завдання 1.3.5. Охорона та збереження водойм. 
В місті Баштанка та в окремих селах громади маємо ситуацію, коли 

відкриті штучні водойми висихають, замулюються, заростають, мають місце 
стихійні сміттєзвалища. Це негативно впливає на туристичну привабливість 
громади та на рівень задоволеності мешканців, оскільки зменшується кількість 
місць для відпочинку, а ті, що є – невідповідної якості. Головна проблема наразі 
пов’язана із Центральним ставом в м.Баштанка, біля якого розміщена 
спортивна база і на якому тренуються діти із греблі на байдарках і каное, 
враховуючи вищевказане, заходи із порятунку даної водойми були обрані як 
пріоритетні. 

Стратегічна ціль 2. Зміцнення економічних можливостей громади. 
Операційна ціль 2.1. Покращення інвестиційної привабливості 

громади та створення умов для залучення інвестицій. 

Завдання 2.1.1. 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  

ЦНАП розглядається як важливий елемент заходів щодо спрощення 
документообігу для клієнтів. З метою підвищення відкритості виконавчого 
комітету Баштанської міської ради та спрощення діючої системи, 
передбачається переведення управлінського апарату на електронний 
документообіг та введення електронної системи для голосування на сесіях 
міської ради. 
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Завдання 2.1.2. Формування інвестиційних пропозицій   
Для залучення інвестицій необхідно, прийнамні, підготувати інвестиційні 

пропозиції, і принаймні українською та англійською мовами, щоб вони були 
зрозумілі і придатні для використання на різноманітних зустрічах, форумах і 
т.д. Проектами передбачається також підготовка документації щодо 
інвестиційно привабливих земельних ділянок, виготовлення рекламно-

іміджевих та інформаційно-презентаційних матеріалів про Баштанську міську 
раду (буклети, чашки, магніти, сумки, пакети, ручки, флешки, календарі), в т.ч. 
друкованих матеріалів – з перекладом на англійську мову, а також створення 3-

хвилинного промоційного відеоролика про громаду. 
Завдання 2.1.3. Створення Промислового парку   

Створення Промислового парку разом із інкубатором розвитку 
підприємництва сприятиме активізації розвитку бізнесу на території 
Баштанської міської ради, появі нових робочих місць та відповідно, зменшення 
рівня безробіття, що при приведенні анкетування вказувалось мешканцями як 
одна із проблем, що потребують вирішення. Досвід партнерського міста Солець 
Куявський (Польща), в якому такий Промисловий парк створений, свідчить про 
потужні потенційні можливості для території в разі його започаткування та 
активної роботи над залученням бізнесових структур для розміщення на його 
території. 
Завдання 2.1.4. Створення Інкубатора розвитку підприємництва   

Створення Інкубатора розвитку підприємництва сприятиме активізації 
розвитку бізнесу на території Баштанської міської ради, адже передбачається, 
що там на пільгових умовах будуть розміщуватись ті потенційні підприємці, які 
на сьогодні хотіли б започаткувати власну справу, але не мають приміщень, 
стартового капіталу в повному обсязі. Це допомогло б активізувати мешканців і 
зменшити рівень безробіття на території громади. 
Завдання 2.1.5. Залучення до розміщення на території громади підприємств 
сонячної  та вітрової енергетики 

На сьогодні є передумови та можливості для розміщення на території 
Баштанської міської ради енергетичних об’єктів з використанням сонячної та 
вітрової енергії. За відновлювальними джерелами енергії вбачаємо майбутнє, 
також розміщення даних об’єктів супроводжуватиметься створенням нових 
робочих місць, що також є важливим для громади.  

Операційна ціль 2.2. Розвиток туризму. 

Завдання 2.2.1. Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня 
впізнаваності громади  
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На території Баштанської міської ради присутні об’єкти та є можливості 
для розвитку туризму, але зараз повністю відсутнє комплексне, цілісне бачення 
Баштанської міської ради, як потенційного місця, привабливого для туристів, 
так і немає підготовлених туристичних пропозицій, тому роботу по даному 
напрямку зосереджено саме на цьому. Серед потенційних явищ, які можна 
розвинути на сьогодні є фестиваль байкерів «Чупакабра», тому його включено 
до переліку проектів, як такий, що має потенціал для розвитку та пропозиції 
громади і підвищення рівня привабливості. 
Завдання 2.2.2. Відновлення об’єктів культурної спадщини  

На сьогодні Баштанська міська рада не має жодного документу, де 
обліковувалися б наявні музейні об’єкти об’єднаної громади та такі, що мають 
мають місцеву цінність. Так, в с.Шляхове частково збереглась будівля кірхи, а в 
с.Явкине – церкви, що можуть стати потенційними туристичними об’єктами, 
але на сьогодні вони не перебувають в жодному офіц. переліку об’єктів 
культурної спадщини та таких, що мають місцеву цінність. Про долю та 
наявність інших інформації дуже мало. Передбачається здійснення аналізу та 
формування такої картотеки, що в подальшому може бути використана для 
включення до розробки туристичних, освітніх маршрутів. 
Завдання 2.2.3. Створення сучасної музейної системи Баштанської ОТГ 

«Музеї громади як інститути національної пам’яті, що зберігають, 
вивчають, інтерпретують та експонують культурні цінності Баштанської 
громади, можуть відігравати значну роль у процесі гуманітарного розвитку 
населення, продукування її консолідуючих духовних сенсів, формування 
інформаційного та освітнього простору.  

Розвиток музейної галузі передбачає залучення до музею широкого 
загалу відвідувачів, забезпечення повноцінного функціонування музею як 
краєзнавчого та культурно-просвітницького закладу, подальший розвиток як 
осередку культурно-мистецького життя, піднесення рівня його роботи 
відповідно до сучасних вимог. 

Стратегічними цілями розвитку музейної системи Баштанщини є: 

- формувати напрямки роботи музею, зорієнтовані на відвідувача, 
пропонувати різноманітний освітній досвід для різних цільових аудиторій, з 
розробленням нових додаткових послуг як то розважальних, інформаційно-

освітніх, створення оригінальної сувенірної продукції; 
- збільшити кількість відвідувачів, розширити аудиторію музеїв; 
- розширення експозиційних площ, оновити постійну експозицію, 

провести капітальний ремонт будівлі та приміщень музеїв, будівництва 
фондосховища з дотриманням усіх норм та  будівництво виставкового простору 
для проведення конференцій та семінарів, творчих перформансів, відео 
переглядів, відкритих лекцій, поетичних  вечорів, презентацій книг, творчих 
зустрічей з митцями;   
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- зробити музеї центром дослідження історії краю, вивчення його 
матеріальної та духовної культурної спадщини, та її збереження та 
популяризації».  

 

       2. У розділ 4 «Стратегічні, операційні цілі та завдання», внести нову 
Стратегічну ціль 4. Енергоефективна та екологічно чиста громада та 
доповнити новим абзацом: 

«Україна, яка споживає у загальному балансі більше 60–70 % імпортних 
енергоресурсів, є однією з енергозалежних країн Європи. І цьому сприяє не 
тільки їх відсутність, а й неефективне використання, що загрожує національним 
інтересам та національній безпеці країни. Тому вирішення питань 
енергозбереження та енергоефективності є одним з першочергових в умовах 
енергетичної кризи в країні. 

Енергоефективність означає раціональне використання енергетичних 
ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності використання 
існуючих паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки 
та технології та дотриманні вимог до навколишнього середовища. 

Для населення – це значне скорочення комунальних витрат, для країни - 
економія ресурсів, підвищення продуктивності промисловості і 
конкурентоспроможності, для екології – обмеження викидів парникових газів в 
атмосферу, для енергетичних компаній – зниження витрат на паливо і 
необґрунтованих витрат на будівництво» 

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

Завдання 2.3.1. Створення фінансових та інституційних механізмів 
підтримки малого і середнього підприємництва  

Сприятливий бізнес клімат громади має бути результатом наполегливої 
праці влади в напрямку розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, 
налагодження взаєморозуміння між усіма гілками влади та бізнес 
спільнотою.Тому бізнес клімат можна поліпшити, здійснюючи більш дієву 
комунікацію між двома згаданими сторонами шляхом проведення регулярних 
зустрічей між підприємцями та представниками влади, спільного проведення 
круглих столів, обговорення перешкод на шляху малого бізнесу та виявлення 
його потреб. Надзвичайно важливою підтримкою для бізнесу є забезпечення 
єдиного бізнес простору і налагодження вільного до інформації про наявні 
будівлі, офісні приміщення, споруди, земельні ділянки, всю «тверду» 
інфраструктуру, проектні обмеження, власність, існуюче правове полею 
нормативні акти що стосуються підприємницької діяльності, тощо. Збільшення 
відкритості місцевої влади при відчуженні комунального нерухомого майна, 
наприклад, шляхом проведення відкритих аукціонів могло б сприяти зростанню 
частки малого та середнього бізнесу в структурі міської економіки. Така 
інформація може публікуватися  у пресі, бути розміщена на веб сайті чи веб 
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порталі міської ради, а ще краще – у вигляді єдиної геоінформаційної системи з 
так званими бізнес-додатками.  

Інформаційна, консультативна та дорадча допомога може надаватись 
малому бізнесу через створену інформаційну службу, центр підтримки 
розвитку бізнесу, які з досвіду інших міст, громад діють на базі муніципальних 
підприємств чи громадських організацій.  

Крім того міська рада, виконавчі органи ради визначають пріоритети 
розвитку МСБ та створюють необхідні фінансові механізми (систему 
фінансової та фіскальної підтримки малого і середнього бізнесу) шляхом 
надання на пільгових умовах кредитів, ділянок, приміщень, пільг зі сплати 
орендної плати, місцевих податків і зборів, тощо. 

 

Завдання 2.3.2. Формування інформаційної, освітньої та торгівельної 
інфраструктури для МСП  

Малий та середній бізнес бере на себе більшу частину наповнення 
споживчого ринку, формує конкурентне середовище та надає йому гнучкості, 
він швидко реагує на зміни, заповнює прогалини в економіці і, що дуже 
важливо, вирішує соціальну проблему - створює більшу частину робочих місць. 
Разом з тим, розвиток малого і середнього підприємництва залежить від великої 
кількості різноманітних факторів і особливо, від місцевого бізнес-клімату та 
сформованої інфраструктури його підтримки. 

Баштанська ОТГ потребує серйозної роботи з розвитку підприємництва. 
В основі успішної реалізації заходів з економічного розвитку громади лежить 
створення такого бізнес-клімату, який сприятиме створенню нових фірм та 
розширенню існуючих, залученню інвестицій, появі нових робочих місць, 
збільшенню самозайнятості населення, зростанню доходів та рівня життя 
жителів. Реалізація завдання відбуватиметься шляхом облаштування 
«Ярмаркової площі», розробки плану розміщення тимчасових споруд, відкриття 

центру допомоги та підтримки бізнесу та малого підприємництва, підтримки у 
створені сільськогосподарських кооперативів, та інше. 

 

 

Стратегічна ціль 3. Підвищення якості життя мешканців. 
Операційна ціль 3.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та 

спорту. 

Завдання 3.1.1. Підвищення спроможності закладів освіти та спорту  

Діти як в місті, так і в селі повинні мати доступ до якісної освіти та занять 
спортом, тому проектами на виконання даного завдання передбачено як 
ремонти приміщень шкіл, дитячих садків, так і придбання спеціалізованих 
кабінетів для шкіл та шкільних автобусів для підвозу учнів та облаштування 
місць для занять спортом. 

Операційна ціль 3.2. Підвищення якості послуг у сфері кульури. 
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Завдання 3.2.1. Підвищення спроможності закладів сфери кульури 

Сфера культури багато років фінансувалась «за залишковим принципом», 
але ці заклади мають важливу соціальну функцію, вони створюють умови для 
змістового і цікавого дозвілля, особливо, в сільській місцевості. Тому що 
маючи вільний час молодь долучається до шкідливих звичок, доросла аудиторів 
не відчуваю повноти життя, оскільки проживання в селі обмежується в такому 
випадку виключно роботою та домашнім господарством. Не говорячи вже про 
ситуацію в осінньо-зимовий період, коли на певні заходи доводиться збирати 
людей в холодному і потребуючому ремонта приміщенні. 

Операційна ціль 3.3. Підвищення якості послуг у сфері охорони 
здоров’я. 
Завдання 3.3.1. Підвищення спроможності закладів сфери охорони здоров’я 

Заклади охорони здоров’я повинні мати належні умови для якісного 
надання медичних послуг, це важливо, як для закладів міста, так і сіл, тому 
проекти, спрямовані на виконання даного завдання здебільшого пов’язані із 
ремонтними роботами вказаних приміщень. Поскільки Баштанська міська рада 
претендує на розміщення госпітального округу, це питання також є важливим. 
З метою забезпечення вчасного надання медичної допомоги, передбачається 
також купівля автомобілів швидкої медичної допомоги та купівля обладнання 
згідно з табелями оснащення. 
Завдання 3.3.2. Посилення кадрового потенціалу працівників закладів 
охорони здоров’я 

На сьогодні в закладах охорони здоров’я, особливо, в сільській місцевості, 
спостерігається брак кадрів. Молодь після закінчення вузів шукає 
вищеоплачувану роботу у великих містах та за кордоном, а малі міста та селі 
залишаються далеко поза конкуренцією, і Баштанська міська рада не  є 
винятком. Саме тому, поряд із підвищенням матеріальної спроможності 
закладів охорони здоров’я надзвичайно важливим є питання кадрового 
забезпечення. 

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

Завдання 3.4.1.  Підвищення рівня безпеки на території громади 

Сьогодні громада повинна стати рушійною силою у формуванні політики 
безпеки від регіонального до національного рівнів. Для підвищення рівня 
довіри громадян до органів місцевого самоврядування сформовано пріоритети 
безпеки громад, тому проектами на виконання даного завдання передбачено, 
обладнання світлових пішохідних переходів, встановлення відео 
спостереження, покращення і збільшення обладнання пожежогасіння, 
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створення центрів безпеки та громадських формувань з охорони громадського 
порядку, заходи по активізації роботи муніципального КО «Правопорядок» 
дозволить підсилити роботу поліції в громадах, у яких так не вистачає 
дільничних офіцерів поліції, встановлення тривожної сигналізації в 
адмінприміщеннях територіальних органів виконавчого комітету Баштанської 
міської ради, забезпечення КО «Правопорядок» засобами індивідуального 
захисту та самооборони. 
Завдання 3.4.2.  Розширення участі в управлінні об’єднаною 
територіальною громадою інституцій громадянського суспільства 

Як свідчать результати проведеного соціологічного дослідження, значна 
частина мешканців громади вважає, що не має впливу на процеси прийняття 
рішень органом влади. Активізація та внутрішня інтеграція мешканців громади, 
а також участь громадськості в процесах прийняття рішень органом влади 
покращать забезпечення принципів відкритості та прозорості між владою та 
громадськістю. 

 

Стратегічна ціль 4. Енергоефективна та екологічно чиста громада 

Операційна ціль 4.1. Розвиток енергетичної політики громади 

Завдання 4.1.1.  Удосконалення системи муніципального 
енергоменеджменту та енергомоніторингу (кадри, енергомоніторинг) в усіх 
бюджетних закладах громади 

Впровадження системи енергетичного менеджментує є широко 
поширеною світовою практикою.Енергетичний менеджмент є обов’язковим 
елементом в структурі громади, яка поставила собі за мету скорочення 
споживання енергетичних ресурсів, шляхом їх ефективного 
використання.Енергетичний менеджмент – це діяльність, спрямована на 
забезпечення раціонального шляхом обліку, проведення типових 
енерготехнологічних вимірювань та перевірок, аналізі ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів та впровадження 
енергозберігаючих заходів. 

  Наявність точних даних щодо споживання енергетичних ресурсів 
дозволить органу місцевої влади відстежувати результативність політики 
енергозбереження та у подальшому планувати витрати на оплату 
енергоресурсів і прийняття управлінських рішень, щодо пріоритетного 
фінансування та впровадження енергоефективних заходів. 
Завдання 4.1.2.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів 

Дане завдання передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на 
популяризацію енергозбереження, які дозволяють звернути увагу мешканців 
громади на необхідність ощадливого ставлення до енергоресурсів та виховати 
свідомого споживача енергії, особливо серед молоді та дітей. 
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Проведення заходів з енергоефективності серед учнівської молоді 
(Енергоефективні школи), проведення навчання для енергоменеджерів нижчої 
ланки бюджетних установ, проведення Днів енергії громади - дає унікальну 
можливість підвищити поінформованість мешканців громади щодо сучасних 
способів, більш ефективного використання енергії, ширшого залучення 
відновлювальних джерел енергії та протидії глобальній зміні клімату. 

Необхідно підвищувати енергоефективну свідомість громадян та 
розв’язувати проблему недостатньої інформованості споживачів щодо переваг 
ощадливого використання енергоносіїв та використання традиційних видів 
палива шляхом їх заміщення альтернативними, або технічного вдосконалення 
тепло- та електрогенеруючого обладнання. 

Шляхом залучення експертів та проведених заходів інформувати 
населення громади  про енергозберігаюче обладнання та матеріали, які можна 
використовувати в своїх оселях для економії використання енергоресурсів та 
стимулювати їхню зацікавленість в енергозбереженні, загальних переваг 
енергозберігаючої побутової й господарської поведінки.   
Завдання 4.1.3.  Покращення культурної свідомості мешканців ОСББ та 
приватних будинків, щодо енергозбереження  та використання 
альтернативних джерел енергії 

Переважна частина житлового фонду побудована в 50-80 роках  минулого 
століття, яка не відповідає сучасним  вимогам енергозаощадження,  відповідно 
у цих будівлях  низький рівень енергозбереження. Втрати теплової енергії через  
основні  зношені конструктивні елементи будівель (стіни, покрівлі) складають 
до 30%. 

За допомогою семінарів, залученню консультантів та експертів в 
енергоефективності, довести до відома жителів громади, що побутове 
енергозбереження та підвищення енергоефективності квартир та будинків з 
використанням альтернативних джерел енергії сприятиме не лише зменшенню 
оплати за комунальні послуги, але й збереженню навколишнього середовища і 
запобіганню зміні клімату. 

Співпраця мешканців з органами самоврядування є найважливішою 
передумовою для соціального партнерства на місцевому рівні, залучення 
мешканців до розв’язання міських проблем, зокрема, найактуальніших сьогодні 
проблем житлово-комунального господарства. 
Завдання 4.1.4.  Проведення енергоаудиту об’єктів, що належать до 
комунальної власності громади 

На сьогодні, вкрай актуальним є питання заощадження витрат теплової 
енергії в будівлях установ та організацій бюджетної сфери, оскільки вартість 
теплоносіїв є високою. Через те, що приміщення мають досить великий термін 
експлуатації, частково або фактично, не проводилися заходи щодо 
енергозбереження – ми маємо великі втрати теплової енергії. А це, в свою 
чергу, лягає тягарем на бюджет громади. Перш ніж проводити заходи по 
енергозбереженю, необхідно виявити найслабші місця та зони в приміщеннях, 
тому потрібно  провести енергетичний аудит. Метою є встановлення 
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ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і розробка заходів, 
спрямованих на підвищення енергоефективності бюджетних будівель. 

Операційна ціль 4.2. Енергоефективна інфраструктура громади 

Завдання 4.2.1.  Модернізація системи опалення бюджетних закладів 

Зважаючи на тенденції до регулярного здорожчання енергоресурсів 
одним з ефективних шляхів вирішення цих проблем є модернізація існуючих та 
впровадження нових енергозберігаючих систем в освітніх навчальних 
закладах громади. 

Загальною рисою багатьох бюджетних закладів є недотримання 
параметрів теплового режиму, повітрообміну та рівня освітленості в 
приміщеннях тощо. 

Виконання даного завдання передбачає: 
-модернізацію теплового пункту, яка дозволить знижувати або 

підвищувати температуру теплоносія в системі опалення всього об’єкту в 
залежності від погодних умов, так званий ІТП. Це дозволить економити 15-

30%; 

- збалансування системи опалення, яка дозволяє зняти проблему 
нерівномірного розподілу тепла по стояках; 

- встановлення радіаторних терморегуляторів, яка дозволяє в кожній 
будівлі і кожному кабінеті створити свій мікроклімат; 

- модернізація системи вентиляції, її очищення, установка локальних 
рекуператорів. 
Завдання 4.2.2.  Комплексна термомодернізація і термосанація бюджетних 
об’єктів громади 

       Постійне зростання вартості енергоресурсів висуває на перше місце 
пріоритетність заходів щодо впровадження енергоефективних технологій. З 
огляду на зростання вартості енергоносіїв, економічно вигідними є нові типи 
проектів з енергомодернізації та пошуку нових джерел енергозабезпечення. 

Виконання даного завдання  
- заміна старих вікон та дверей на нові – енергоефективні(економія 20-

30%); 

-утеплення горищ і даху (економія  від 10-20%); 

-утеплення підвальних приміщень в першу чергу перекриття(економія від 
10-15%); 

-утеплення стін (економія від 25-35%); 

- встановлення сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання 
та підігріву води. 

Досягнення стратегічної цілі вимагатиме значних інвестицій, тому 
виконання даного завдання передбачатиме фінансування пілотних проектів з 
темомодернізації будівель, підвищення енергоефективності з телопостачання та 
водопостачання. 
Завдання 4.2.3.  Перехід бюджетних закладів громади на альтернативні 
джерела енергії 
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         В останні роки загострилось питання використання альтернативних 
джерел енергії, які з часом можуть повністю замінити традиційні види палива і 
відвести загрозу енергетичного голоду. Вартість енергії, виробленої багатьма 
альтернативними джерелами, вже сьогодні нижче вартості енергії з 
традиційних джерел. Ціни на альтернативну енергію знижуються, на 
традиційну – постійно зростають. І уже зараз можна говорити про перспективи 
їх масового використання на фоні обмежених запасів традиційних джерел та 
погіршення екологічної ситуації. Крім того, використання альтернативної 
енергії є цілком безпечним та екологічно чистим, тобто позбавленим викидів 
продуктів згоряння та твердих відходів. 

Отже потрібно продовжувати оптимізацію структури споживання 
паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів 
палива та відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності в 
житлово-комунальному господарстві, скорочення споживання паливно-

енергетичних ресурсів бюджетними установами та населенням через 
стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. 

 

5.ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

                                                                                                        Таблиця 5.1.  
Територія впливу проектів Плану реалізації стратегії 

Завдання стратегії Номер і назва  проекту Територія впливу 

1.1.1. Розробка схеми 
планування території ОТГ та 
генеральних планів населених 
пунктів громади 

1. 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 

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

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

Баштанська міська рада 

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

3. Капітальний ремонт дороги 
Баштанка-Плющівка-Піски 

с.Плющівка, с.Піски 

 
4. Капітальний ремонт дороги 

Баштанка від перехрестя з Н-

11 до с.Христофорівка 

с.Христофорівка 

 
5. Капітальний ремонт дороги 

Баштанка-Новопавлівка 

с.Новопавлівка 

 
6. Капітальний ремонт дороги с.Новосергіївка 
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Баштанка-Новосергіївка  
7. Капітальний ремонт дороги 

Новопавлівка-Новоіванівка 

с.Новопавлівка, 
с.Новоіванівка  

8. Капітальний ремонт дороги 
Баштанка-Явкине 

с.Явкине 

1.1.4. Реконструкція, ремонт 
вулиць в населених пунктах 
громади  

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

Баштанська міська рада 

 
10. Поточний ремонт тротуарів 

комунальної власності 
Баштанська міська рада 

 
11. Розбудова елементів 

дорожньої інфраструктури 

Баштанська міська рада 

 
12. Капітальний ремонт 

(модернізація) вуличного 
освітлення із застосуванням 
енергозберігаючих 
(світодіодних) світильників 

Баштанська міська рада 

 
13. Облаштування велодоріжок в 

м.Баштанка 

м.Баштанка 

1.2.1. Наукове забезпечення. 
Розробка схем оптимізації 
водопостачання в населених 
пунктах громади 

14. Розробка робочих 
документів з метою залучення 
ресурсів для будівництва, 
реконструкції та капітального 
ремонту систем водопостачання 
населених пунктів громади. 

Баштанська міська рада 

1.2.2. Підвищення якості 
води. Доведення якості води 
до вимог ДСанПіН 2.2 

15.Реконструкція очисних споруд 
з метою підвищення 
ефективності 

Баштанська міська рада 

  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 

Баштанська міська рада 

  17.Удосконалення системи 
знезараження питної води 

Баштанська міська рада 

1.2.3. Реконструкція, 
капітальний ремонт для 
забезпечення надійності 
системи водопостачання 

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 

Баштанська міська рада 
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(ПРВ) 
  19.Будівництво системи 

водопостачання с.Костянтинівка, 
с.Новопавлівка, с.Зелений Клин 

с.Костянтинівка, 
с.Новопавлівка, с.Зелений 
Клин 

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

м.Баштанка, 
с.Новоіванівка, с.Піски, 
с.Христофорівка, 
с.Явкине, с.Плющівка 

1.2.4. Відновлення криниць як 
альтернативних джерел 
питної води 

21. Очистка та облаштування 
криниць 

Баштанська міська рада 

1.3.1. Будівництво очисних 
споруд каналізації м. 
Баштанки 

22.Будівництво II черги 
каналізаційних очисних споруд 
м.Баштанка 

м.Баштанка 

1.3.2. Будівництво та 
реконструкція каналізаційних 
мереж м. Баштанки 

23.Будівництво та реконструкція 
каналізаційних мереж 
м.Баштанки 

м.Баштанка 

  24.Будівництво каналізаційного 
колектора по вул. Квітневій 
м.Баштанка 

вул.Квітнева м.Баштанка 

1.3.3. Впровадження 
ефективної системи 
поводження з твердими 
побутовими відходами 

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

Баштанська міська рада 

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

26.Озеленення міста та сіл Баштанська міська рада 

 
27.Встановлення дитячих ігрових 
майданчиків, вуличних 
тренажерів 

Баштанська міська рада 

1.3.5. Охорона та збереження 
водойм 

28.Очистка ставка Центрального 

в м.Баштанка 

м.Баштанка 

2.1.1. 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 

29.Будівництво приміщення 
ЦНАПу Баштанської об’єднаної 
територіальної громади по 
вул.Баштанської республіки,12 в 
м. Баштанка Миколаївської 
області (нове будівництво) 

м.Баштанка 

 
30.Впровадження електронного м.Баштанка 
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документообігу в виконавчому 
комітеті Баштанської міської 
ради 

2.1.2. Формування 
інвестиційних пропозицій  

31.Формування інвестиційних 
пропозицій 

Баштанська міська рада 

 

  

32.Розробка документацій під 
інвестиційно привабливими 
земельними ділянками 

м.Баштанка, с.Добре 

2.1.3. Створення 
Промислового парку 

33. Створення Промислового 
парку 

Баштанська міська рада 

2.1.4. Створення Інкубатора 
розвитку підприємництва 

34. Створення Інкубатора 
розвитку підприємництва 

Баштанська міська рада 

2.1.5. Залучення до 
розміщення на території 
громади підприємств сонячної 
та вітрової енергетики 

35. Залучення до розміщення на 
території Баштанської міської 
потужностей сонячної 
енергетики 

Баштанська міська рада 

  36. Залучення до розміщення на 
території Баштанської міської 
об’єктів потужностей вітрової 
енергетики 

Баштанська міська рада 

2.2.1. Підготовка промоційних 
заходів та підвищення рівня 
впізнаваності громади 

37.Розробка привабливих 
туристичних пропозицій на 
території Баштанської міської 
ради 

Баштанська міська рада 

  38.Виведення байкерського 
фестивалю «Чупакабра» в 
с.Христофорівка на 
Всеукраїнський рівень 

Баштанська міська рада 

2.2.2.Відновлення обєктів 
культурної спадщини 

39. Створення картотеки 
музейних об’єктів ОТГ та таких 
об’єктів, які мають місцеву 
цінність, що розміщені на 
території Баштанської ОТГ 

Баштанська міська рада 

2.2.3. Створення сучасної 
музейної системи 
Баштанської ОТГ 

58. Створення єдиної сучасної 
музейної системи на базі 
Баштанського краєзначого музею 

Баштанська міська рада 

2.3.1.Створення фінансових та 
інституційних механізмів 
підтримка малого і середнього 
підприємництва 

55.Створення фінансових та 
інституційних механізмів 
підтримка малого і середнього 
підприємництва 

Баштанська міська рада 
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2.3.2. Формування 
інформаційної, освітньої та 
торгівельної інфраструктури 
для МСП 

56. Формування інформаційної, 
освітньої та торгівельної 
інфраструктури для МСП 

Баштанська міська рада 

3.1.1. Підвищення  
спроможності закладів освіти 

та спорту 

40.Придбання шкільних 
автобусів 

Баштанська міська рада 

  41.Придбання лінгафоних 
кабінетів для закладів освіти 

 

Баштанська міська рада 

 

  

42.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 

  43.Придбання кабінетів 
природничо-математичного 
циклу для комунальних закладів 
освіти 

Баштанська міська рада 

 

  

44.Встановлення та 
реконструкція спортивних  
майданчиків  та ремонт бігових 
доріжок 

Баштанська міська рада 

 

  

45.Проведення капітального 
ремонту будівель, обладнання 
дошкільних  навчальних закладів 

Баштанська міська рада 

  46.Проведення реконструкції з  
використанням 
енергозберігаючих  технологій  
будівель приміщень  
позашкільних  навчальних 
закладів БДЮТ та ДЮСШ 

Баштанська міська рада 

 

  

47.Проведення реконструкції з  
використанням 
енергозберігаючих  технологій  
будівель приміщень  Баштанської 
ЗОШ №1та Баштанської ЗОШ 
№2 

Баштанська міська рада 

 

  

48.Проведення капітального 
ремонту  будівель, обладнання 
загальноосвітніх   навчальних 
закладів 

Баштанська міська рада 
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49. Нове будівництво 
спортивного залу для греко – 

римської боротьби в м.Баштанка 

м.Баштанка 

 
69. Нове будівництво басейну для 
плавання збірного типу по вулиці 
Героїв Небесної Сотні, 29 а м. 
Баштанка, Баштанського району 
Миколаївської області. 

 

3.2.1. Підвищення 
спроможності закладів сфери 
культури 

50.Реконструкція закладів 
культури з використанням 
енергозберігаючих технологій 

Баштанська міська рада 

3.3.1. Підвищення 
спроможності закладів 
охорони здоров’я 

51.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 

3.3.2. Посилення кадрового 
потенціалу працівників 
закладів охорони здоров’я 

52.Посилення кадрового 
потенціалу працівників закладів 
охорони здоров’я 

Баштанська міська рада 

3.4.1. Підвищення рівня 
безпеки на території громади 

53. Охорона громадського 
порядку, громадської безпеки та 
комунального майна 

Баштанська міська рада 

3.4.2.  Розширення участі в 
управлінні об’єднаної 
територіальною громадою 
інституцій громадського 
суспільства 

54. Участь громади в прийнятті 
рішень та в реалізації програм 
розвитку ОТГ 

Баштанська міська рада 

4.1.1. Удосконалення системи 
енергоменеджменту та 
енергомоніторингу (кадри, 
енергомоніторинг) в усіх 
бюджетних закладах громади. 

59. Удосконалення системи 
енергоменеджменту в бюджетних 
будівлях Баштанської ОТГ 

Баштанська міська рада 

4.1.2. Проведення 
інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 
населенням міста, 
спрямованої на ощадливе 
споживання енергоресурсів 

60. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 
населенням міста, спрямованої на 
ощадливе споживання 
енергоресурсів. 

Баштанська міська рада 
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4.1.3. Розробка та 
розповсюдження 
рекомендацій для мешканців 
щодо практичних кроків з 
енергозбереження у квартирах 
та будинках з використанням 
альтернативних джерел 
енергії. 

61. Розробка та розповсюдження 
рекомендацій для мешканців 
щодо практичних кроків з 
енергозбереження у квартирах та 
будинках з використанням 
альтернативних джерел енергії. 

Баштанська міська рада 

4.1.4. Проведення 
енергоаудиту об’єктів, 
комунальної власності 
громади. 

62. Проведення енергоаудиту 
об’єктів комунальної власності 
громади. 

Баштанська міська рада 

4.2.1. Модернізація систему 
опалення бюджетних закладів 

63. Модернізація систему 
опалення бюджетних закладів 

Баштанська міська рада 

4.2.2. Комплексна 
термомодернізація і 
термосанація бюджетних 
обєктів громади. 

64. Комплексна 
термомодернізація та 
термосанація будівель закладів 
дошкільної освіти 

Баштанська міська рада 

 
65. Комплексна 
термомодернізація та 
термосанація будівель 
загальноосвітніх навчальних 
закладів 

Баштанська міська рада 

4.2.3. Перехід комунальних 
підприємств та закладів 
громади на альтернативні 
джерела енергії 

66. Встановлення автоматичних 
вуличних світлодіодних 
світильників на сонячних 
батареях. 

Баштанська міська рада 

 
67.Встановлення геліосистем на 
основі вакуумних сонячних 
колекторів для підігріву гарячої 
води у закладах дошкільної 
освіти в м.Баштанка 

Баштанська міська рада 

 
68. Впровадження 
енергозберігаючого освітлення в 
бюджетних закладах 

Баштанська об’єднана 
територіальна громада 

 

В Таблиці 5.2 відображено проекти в таблицю із зазначенням сум 
фінансування у відповідних періодах. 

Таблиця 5.2 

Перелік проектів, що підлягають впровадженню на території 
Баштанської міської ради  протягом 2018-2025 років 

із зазначенням сум фінансування 

№ 
п/п 

Проект Обсяги фінансування, тис. грн. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Завдання 1.1.1. Розробка схеми планування території ОТГ та генеральних планів населених пунктів 
громади 

1. 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 
280 300 360 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Завдання 1.1.2. Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього 
господарства 

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

9318,4 7208,5 

      

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

3. Капітальний ремонт 
дороги Баштанка-

Плющівка-Піски  
17000 

      

4. Капітальний ремонт 
дороги Баштанка від 
перехрестя з Н-11 до 
с.Христофорівка   

21000 
     

5. Капітальний ремонт 
дороги Баштанка-

Новопавлівка    
19000 

    

6. Капітальний ремонт 
дороги Баштанка-

Новосергіївка     
21000 

   

7. Капітальний ремонт 
дороги 
Новопавлівка-

Новоіванівка      
5000 

  

8. Капітальний ремонт 
дороги Баштанка-

Явкине       
18000 

 

Завдання 1.1.4. Реконструкція, ремонт вулиць в населених пунктах громади 

9. Капітальний та 
поточний ремонт 
дорожнього 
покриття вулиць в 

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 
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населених пунктах 
громади 

10. Поточний ремонт 
тротуарів 
комунальної 
власності 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

11. Розбудова елементів 
дорожньої 
інфраструктури 

197 147 123 114 
    

12. Капітальний ремонт 
(модернізація) 
вуличного 
освітлення із 
застосуванням 
енергозберігаючих 
(світодіодних) 
світильників 

261 440 174 555 
    

13. Облаштування 
велодоріжок в 
м.Баштанка 

    1000 1000 1000 
   

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

Завдання 1.2.1. Наукове забезпечення. Розробка схем оптимізації водопостачання в населених 
пунктах громади 

14. Розробка робочих 
документів з метою 
залучення ресурсів 
для будівництва, 
реконструкції та 
капітального 
ремонту систем 
водопостачання 
населених пунктів 
громади. 

1605 
       

Завдання 1.2.2. Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2 

15. Реконструкція 
очисних споруд з 
метою підвищення 
ефективності 

4100 4100 
      

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 

    3150 3150 
    

17. Удосконалення 
системи 
знезараження питної 
води  

2445 
      

Завдання 1.2.3. Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення надійності системи 
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водопостачання 

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) 

3772 6318 7220 3638 4576 1494 2707 2708 

19. Будівництво системи 
водопостачання 
с.Костянтинівка, 
с.Новопавлівка, 
с.Зелений Клин 

    900 5000 5000       

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

160 160 160 240 240 240 160 240 

Завдання 1.2.4. Відновлення криниць як альтернативних джерел питної води 

21. Очистка та 
облаштування 
криниць 

  300 300 300 300 300 300 

 

Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села 

Завдання 1.3.1. Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанки 

22. Будівництво II черги 
каналізаційних 
очисних споруд 
м.Баштанка 

2306,2 

       

Завдання 1.3.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м. Баштанки 

23. Будівництво та 
реконструкція 
каналізаційних 
мереж м.Баштанки 

9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 

24. Будівництво 
каналізаційного 
колектора по вул. 
Квітневій 

3300 
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м.Баштанка 

Завдання 1.3.3. Впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами 

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

1518 8017 8017 2236 680 680 680 680 

Завдання 1.3.4. Забезпечення благоустрою населених пунктів громади з врахування потреб всіх 
категорій населення, незалежно від віку,статі та стану здоров’я 

26. Озеленення міста та 
сіл 

77,7 72,7 65,2 65,2 62,7 62,7 62,7 62,7 

27. Встановлення 
дитячих ігрових 
майданчиків, 
вуличних тренажерів 

175 175 175 175 175 175 175 175 

Завдання 1.3.5. Охорона та збереження водойм 

28. Очистка ставка 
Центрального в 
м.Баштанка 

  6323,4 6323,4 6323,4 

    

Стратегічна ціль 2. Зміцнення економічних можливостей громади 

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

Завдання 2.1.1. 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 

29. Будівництво 
приміщення ЦНАПу 
Баштанської 
об’єднаної 
територіальної 
громади по 
вул.Баштанської 
республіки,12 в м. 
Баштанка 
Миколаївської 
області (нове 
будівництво) 

7000 
       

30. Впровадження 
електронного 
документообігу в 
виконавчому 
комітеті Баштанської 
міської ради 

900 

        

Завдання 2.1.2. Формування інвестиційних пропозицій 

31. Формування 
інвестиційних 
пропозицій 

67,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

32. Розробка 
документацій під 
інвестиційно 

40 40 
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привабливими 
земельними 
ділянками 

Завдання 2.1.3. Створення Промислового парку 

33. Створення 
Промислового парку 

600   10000  
    

Завдання 2.1.4. Створення Інкубатора розвитку підприємництва 

34. Створення 
Інкубатора розвитку 
підприємництва   300 5000     

Завдання 2.1.5. Залучення до розміщення на території громади підприємств сонячної та вітрової 
енергетики 

35. Залучення до 
розміщення на 
території 
Баштанської міської 
потужностей 
сонячної енергетики 

2000 2000 

      

36. Залучення до 
розміщення на 
території 
Баштанської міської 
об’єктів потужностей 
вітрової енергетики 

      5000 

    

Операційна ціль 2.2. Розвиток туризму 

Завдання 2.2.1. Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня впізнаваності громади 

37. Розробка 
привабливих 
туристичних 
пропозицій на 
території 
Баштанської міської 
ради 

50 50 50 50 50 50 50 50 

38. Виведення 
байкерського 
фестивалю 
«Чупакабра» в 
с.Христофорівка на 
Всеукраїнський 
рівень 

60 60 60 60 

    

Завдання 2.2.2.Відновлення обєктів культурної спадщини 

39. Створення картотеки 
музейних об’єктів 
ОТГ та таких 
об’єктів, які мають 
місцеву цінність, що 
розміщені на 
території 
Баштанської ОТГ 

30 

       

Завдання 2.2.3. Створення сучасної музейної системи Баштанської ОТГ 

58 Створення єдиної 
сучасної музейної 
системи на базі 

 

7000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 
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Баштанського 
краєзначого музею 

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

Завдання 2.3.1. Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і середнього 
підприємництва 

55 Створення 
фінансових та 
інституційних 
механізмів підтримки 
малого і середнього 
підприємництва 

 

50,0 51,0 55,0 57,0 57,0 60,0 63,0 

Завдання 2.3.2. Формування інформаційної, освітньої та торговельної інфраструктури для МСП 

56 Формування 
інформаційної, 
освітньої та 
торговельної 
інфраструктури для 
МСП 300,0 

 

 

 

 

 

3200,0 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

350,0 

 

 

 

 

 

350,0 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

400,0 

57 Підтримка 
кооперативного руху 
на селі  

1000,0 500,0 200,0 200,0 200, 0 200,0 200,0 

Стратегічна ціль 3. Підвищення якості життя мешканців 

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

Завдання 3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

43. Придбання шкільних 
автобусів 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
 

44. Придбання 
лінгафоних кабінетів 
для закладів освіти 

555 370 185 185 185 185 185 370 

45. Придбання 
комп’ютерної  
техніки та 
ліцензійних 
програмних засобів 
для комунальних 
закладів освіти 
відділу освіти, 
молоді та спорту 
виконавчого 
комітету 
Баштанської міської 
ради 

262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 

46. Придбання кабінетів 
природничо-

математичного циклу 
для комунальних 
закладів освіти 

813 813 1626 1626 813 1626 1626 813 

47. Встановлення та 
реконструкція 
спортивних  
майданчиків  та 
ремонт бігових 
доріжок 

150 150 300 300 150 300 300 150 
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48. Проведення 
капітального ремонту 
будівель, обладнання 
дошкільних  
навчальних закладів 

962,5 962,5 962,5 962,5 962,5 962,5 962,5 962,5 

49. Проведення 
реконструкції з  
використанням 
енергозберігаючих  
технологій  будівель 
приміщень  
позашкільних  
навчальних закладів 
БДЮТ та ДЮСШ 

    500 500 
    

50. Проведення 
реконструкції з  
використанням 
енергозберігаючих  
технологій  будівель 
приміщень  
Баштанської ЗОШ 
№1та Баштанської 
ЗОШ №2 

  1000 1000   
    

51. Проведення 
капітального 
ремонту  будівель, 
обладнання 
загальноосвітніх   
навчальних 
закладів 

812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 

52. Нове будівництво 
спортивного залу для 
греко – римської 
боротьби в 
м.Баштанка 

 7200       

69 Нове будівництво 
басейну для 
плавання збірного 
типу по вулиці 
Героїв Небесної 
Сотні, 29 а м. 
Баштанка, 
Баштанського 
району 
Миколаївської 
області. 

        

Операційна ціль 3.2. Підвищення якості послуг у сфері кульури 

Завдання 3.2.1. Підвищення спроможності закладів сфери культури 

53. Реконструкція 
закладів культури з 
використанням 
енергозберігаючих 
технологій 

500 300 600 100 300 400 200 

 

Операційна ціль 3.3. Підвищення якості послуг у сфері охорони здоров’я 
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Завдання 3.3.1. Підвищення спроможності закладів охорони здоров’я 

54. 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 

3490 910 520 190 50 90 40 560 

Завдання 3.3.2. Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров’я 

55. Посилення 
кадрового 
потенціалу 
працівників закладів 
охорони здоров’я 

200 200 200 200 200 200 200 200 

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

Завдання 3.4.1. Підвищення рівня безпеки на території громади 

56. Охорона 
громадського 
порядку, громадської 
безпеки та 
комунального майна  

 11200,0 1550,0 5000,0 6500,0 6000,0 7000,0  

Завдання 3.4.2. Розширення участі в управлінні об’єднаною територіальною громадою інституцій 
громадянського суспільства 

57 Участь громади в 
прийнятті рішень та 
в реалізації програм 
розвитку ОТГ 

2,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 1000,0  

Стратегічна ціль 4.Енергоефективна та екологічно чистагромада 

Операційна ціль 4.1. Розвиток енергетичної політика громади. 
Завдання 4.1.1. Впровадження ефективної системи муніципального енергоменеджменту та 
енергомоніторингу (кадри, енергомоніторинг) в усіх бюджетних закладах громади. 
59 Удосконалення 

системи 
енергоменеджменту в 
бюджетних будівлях 
Баштанської ОТГ 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

Завдання 4.1.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої 
на ощадливе споживання енергоресурсів. 
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60 Проведення 
інформаційно-

роз’яснювальної 
роботи з населенням 
міста, спрямованої на 
ощадливе споживання 
енергоресурсів. 

 

 

68,0 

 

 

75,0 

 

 

80,0 

 

 

 

85,0 

 

 

85,0 

 

 

85,0 

 

 

85,0 

Завдання 4.1.3.Розробка та розповсюдження рекомендацій для мешканців щодо практичних кроків 
з енергозбереження у квартирах та будинках з використанням альтернативних джерел енергії. 
61 Покращення 

культурної свідомості 
мешканців ОСББ та 
приватних будинків, 
щодо 
енергозбереження та 
використання 
альтернативних 
джерел енергії 

 

 

- 

 

 

150,0 

 

 

150,0 

 

 

200,0 

 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

 

250,0 

Завдання 4.1.4. Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної власності громади. 
62 Проведення 

енергоаудиту об’єктів, 
що належать 
комунальної власності 
громади. 

 

200,0 

 

250,0 

 

320,0 

 

400,0 

 

450,0 

 

450,0 

 

500,0 

Операційна ціль 4.2.Енергоефективна інфраструктура громади . 

Завдання 4.2.1. Модернізація систему опалення бюджетних закладів 

63 Модернізація системи 
опалення бюджетних 
закладів 

 

1000,0 

 

1500,0 

 

2000,0 

 

2000,0 

 

2500,0 

 

2500,0 

 

2500,0 

Завдання 4.2.2. Комплексна термомодернізація і термосанація бюджетних об’єктів громади. 
64 Комплексна 

термомодернізація 
будівель закладів 
дошкільної освіти 

 

2000,0 

 

 

200,0 

 

 

 

2500,0 

 

 

 

2500,0 

 

 

 

2500,0 

 

- 

 

- 

65 Комплексна 
термомодернізація 
будівель 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

 

 

 

3000,0 

 

 

 

3000,0 

 

 

 

3000,0 

 

 

 

- 

 

 

- 

Завдання 4.2.3. Перехід комунальних підприємств та закладів громади на альтернативні 
джерела енергії 
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66 Встановлення 
автоматичних 
вуличних 
світлодіодних 
світильників на 
сонячних батареях. 

 

 

100,0 

 

 

200,0 

 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

 

- 

67 Встановлення 
геліосистем на основі 
вакуумних сонячних 
колекторів для 
підігріву гарячої води 
у закладах дошкільної 
освіти в м.Баштанка 

 

 

1000,0 

 

 

1500,0 

 

 

1500,0 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

68 Впровадження 
енергозберігаючого 

освітлення в 
бюджетних закладах 

 

40,0 

 

50,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

- 

 

В Таблиці 5.3 відображено показники ефективності реалізації проектів в 
розрізі завдань. 

Таблиця 5.3 

Показники ефективності реалізації проектів в розрізі завдань 

 

Завдання Показники 

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 
1.1.1. Розробка схеми планування 
території ОТГ та генеральних 
планів населених пунктів громади 

• Наявність розробленої схеми планування території 
Баштанської ОТГ; 
• Отримання актуальної містобудівної документації на 
території Баштанської міської ради, а саме: с.Добре, 
с.Новоєгорівка; с.Новоіванівка, с.Явкине; с.Новопавлівка, 
с.Піски, с.Плющівка, с.Христофорівка; с.Шевченко, 
с.Новосергіївка, с.Костянтинівка, с.Новогеоргіївка. 

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

• створення комунального підприємства з обслуговування та 
утримання дорожньої інфраструктури; 
• придбання відповідного обладнання для ремонту доріг. 

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

• протяжність здійснених капітальних ремонтів визначених 
доріг, км 

 

1.1.4. Реконструкція, ремонт 
вулиць в населених пунктах 
громади 

• обсяг здійненого поточного та капітального ремонту 
дорожнього покриття вулиць в населених пунктах, км кв.; 
• обсяг здійсненого поточного ремонту тротуарів, км кв.; 
• кількість встановлених автобусних зупинок та примусових 
засобів обмеження швидкості, од.; 
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• кількість встановлених світильників, од.; 
• кількість облаштованих веломаршрутів, од. 

Операційна ціль 1.2. Вода питна, придатна до споживання – кожному мешканцю громади 
1.2.1. Наукове забезпечення. 
Розробка схем оптимізації 
водопостачання в населених 
пунктах громади 

• наявність розроблених схем оптимізації водопостачання в 
населених пунктах громади; проектно-кошторисної 
документації щодо удосконалення системи знезараження 
питної води в населених пунктах громади;  проектної 
документації реконструкції станції водопідготовки м. 
Баштанка. 

1.2.2. Підвищення якості води. 
Доведення якості води до вимог 
ДСанПіН 2.2 

• відсоток капітально відремонтованих приміщь очисних 
споруд відповідно до плану; 
• кількість замінених технологічних трубопроводів, км; 
• наявність запровадженої системи автоматизації 
водопідготовки; 
• кількість збудованих додаткових стадій очищення питної 
води із застосуванням нових технологічних та технічних 
рішень на системах водопостачання в населених пунктах 
громади відповідно до плану;  
• відсоток здійсненого монтажа обладнання для 
знезараження води відповідно до плану, %. 

1.2.3. Реконструкція, капітальний 
ремонт для забезпечення 
надійності системи 
водопостачання 

• кількість реконструйованих та капітально віремонтованих 
об’єктів водопостачання та водовідведення, км: 
• наявність введеної в експлуатацію збудованої системи 
водопостачання для с.Костянтинівка, с.Новопавлівка, 
с.Зелений Клин; 
• кількість встановлених частотних регуляторів та 
манометрів. 

1.2.4. Відновлення криниць як 
альтернативних джерел питної 
води 

• наявність документу щодо обліку криниць на території 
громади;  
• кількість облаштованих криниць. 

Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села 
1.3.1. Будівництво очисних споруд 
каналізації м. Баштанки 

• Побудовано та введено в експлуатацію очисні споруди II 
черги в м.Баштанка. 

1.3.2. Будівництво та 
реконструкція каналізаційних 
мереж м. Баштанки 

• Протяжність реконструйованих та капітально 
відремонтованиз каналізаційних мереж м.Баштанка 
протяжністю, км; 

• Збудовано та введено в експлуатацію каналізаційний 
колектор по вул. Квітневій м.Баштанка. 

1.3.3. Впровадження ефективної 
системи поводження з твердими 
побутовими відходами 

• Кількість паспортизованих полігонів ТВП; 
• Кількість облаштованих контейнерних майданчиків; 
• Кількість придбаних контейнерів з врахуванням 
роздільного збору твердих побутових відходів; 
• Кількість створених пунктів приймання вторинної 
сировини; 
• Кількість облаштованих існуючих полігонів ТПВ 
відповідно до планів капітального ремонту; 
• Збудований та введений в експлуатацію завод з утилізації 
ТПВ. 

1.3.4. Забезпечення благоустрою 
населених пунктів громади з 
врахування потреб всіх категорій 
населення, незалежно від 

• Кількість посадкового матеріалу, який щороку 
висаджується на території міста та сіл громади; 
• Кількість встановлених дитячих ігрових майданчиків, 
вуличних тренажерів з врахування потреб всіх категорій 
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віку,статі та стану здоров’я населення, незалежно від віку,статі та стану здоров’я 

1.3.5. Охорона та збереження 
водойм 

• здійснено комплекс робіт по очищенню та запобіганню 
висихання Центрального ставу в м.Баштанка. 

Стратегічна ціль 2. Зміцнення економічних можливостей громади 
Операційна ціль 2.1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов 
для залучення інвестицій 
2.1.1. 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 

• збудовано та введено в експлуатацію ЦНАП який 
відповідає вимогам універсального дизайну, а отже є 
доступним для людей з різними видами інвалідності (пандуси, 
кнопки виклику, туалети, спеціально низько розтащовані 
банкомати та рукомийники з врахуванням принципів 
універсального дизайну), з обладнаною дитячою кімнатою та 
столиків для пеленання у всіх вбиральнях чоловічих та 
жіночих; 

• впроваджено систему електронного документообігу в 
виконавчому комітеті Баштанської міської ради та 
електронного голосування для депутатів. 

2.1.2. Формування інвестиційних 
пропозицій 

• розроблено інвестиційний паспорт Баштанської міської 
ради; 
• % використання коштів до планових в даному документів 
на виготовлення рекламно-іміджевих та інформаційно-

презентаційних матеріалів про Баштанську міську раду 
(буклети, чашки, магніти, сумки, пакети, ручки, флешки, 
календарі), в т.ч. друкованих матеріалів – з перекладом на 
англійську мову; 
• розміщено інвестиційно привабливі пропозиції на сайті 
Баштанської міської ради українською та англійською 
мовами; 
• підготовлено коротку презентацію PowerPoint про 
Баштанську міську раду та її інвестиційні можливості, в т.ч. з 
перекладом на анлійську мову; 
• виготовлено 3-хвилинний промоційний відеоролик про  
Баштанську міську раду та її інвестиційні можливості та 
розміщено на офіційному сайті Баштанської міської ради; 
• кількість інвестиційно привабливих земельних ділянок, 
для яких розроблено документацію. 

2.1.3. Створення Промислового 
парку 

• створено Промисловий парк, на ньому діє як мінімум 2 
підприємства 

2.1.4. Створення Інкубатора 
розвитку підприємництва 

• діє Інкубатор розвитку підприємництва 

2.1.5. Залучення до розміщення на 
території громади підприємств 
сонячної та вітрової енергетики 

• факт розміщення та введення вексплуатацію на території 
Баштанської міської потужностей сонячної енергетики; 
• факт розміщення та введення в експлуатацію на території 
Баштанської міської потужностей вітрової енергетики. 

Операційна ціль 2.2. Розвиток туризму 
2.2.1. Підготовка промоційних 
заходів та підвищення рівня 
впізнаваності громади 

• кількість підготовлених привабливих туристичних 
пропозицій на території Баштанської міської ради, од.; 
• сформовано «візитівку» Баштанської міської ради (слоган 
та графічне зображення); 
• кількість учасників байкерського фестивалю «Чупакабра» 
в с.Христофорівка. 

2.2.2.Відновлення об’єктів 
культурної спадщини 

• створено картотеку музейних об’єктів та таких об’єктів, 
які мають місцеву цінність, що розміщені на території 
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Баштанської об’єднаної територіальної громади. 
2.2.3. Створення сучасної 
музейної системи Баштанської 
ОТГ 

• створено коворкінг- центр; 
• кількість розвинених народних промислів 

•  кількість відвідувачів 

Стратегічна ціль 3. Підвищення якості життя мешканців 

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

3.1.1. Підвищення  спроможності 
закладів освіти та спорту 

• Кількість відремонтованих закладів освіти (школи та дитячі 
дошкільні заклади, позашкільної освіти), од.; 
• Кількість придбаних шкільних автобусів, од.; 
• Кількість придбаних лінгафонних кабінетів, кабінетів 
природничо-математичного циклу; 

• Кількість навчальних закладів, для яких придбано 
комп’ютерну техніку та програмне забезпечення; 
• Середній бал за результатами ЗНО в школах громади; 
• Кількість встановлених та реконструйованих спортивних 
майданчиків та відремонтованих бігових доріжок в освітніх 
закладах; 

• Введено в експлуатацію зал для занять з греко-римської 
боротьби (нове будівництво) 
введено в експлуатацію басейну для плавання збірного 
типу (нове будівництво). 
• кількість виданих абонементів; 
• кількість відвідувачів; 

Операційна ціль 3.2. Підвищення якості послуг у сфері кульури 
3.2.1. Підвищення спроможності 
закладів сфери культури 

• Кількість відремонтованих та облаштованих закладів 
культури, од.; 
• Відсоток мешканців, відповідно до населених пунктів, які 
задоволені наданими послугами у сфері культури. 

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

• Кількість відремонтованих та облаштованих закладів 
охорони здоров’я, од.; 
• Кількість придбаних автомобілів швидкої допомоги, од.; 
• Аналіз захворювань (з розрізнення статі та віку) та 
зменшення показників захворюваності. 

3.3.2. Посилення кадрового 
потенціалу працівників закладів 
охорони здоров’я 

• Кількість студентів медичних закладів, з якими щороку 
укладаються договори щодо фінансування їх навчання та 
обов’язкового після закінчення навчального закладу 
відпрацювання в медичних установах на території 
Баштанської міської ради. 

Стратегічна ціль 4. Енергоефективна та екологічно чистагромада. 
Операційна ціль 4.1.Розвиток енергетичної політика громади 

4.1.1. Удосконаленняя системи 
муніципального 
енергоменеджменту та 
енергомоніторингу (кадри, 
енергомоніторинг) в усіх 
бюджетних закладах громади. 

•  кількість об’єктів, які здійснюють щоденний 
енергомоніторинг; 
•  кількість технічних завдань на виконання робіт пов’язаних 
з підвищенням ефективності енергоспоживання; 

 

4.1.2. Проведення інформаційно - 
роз’яснювальної роботи з 
населенням міста, спрямованої на 
ощадливе споживання 

•  кількість виготовленої поліграфічної продукції; 
•  кількість проведених демонстраційних та формальних 
заходів; 
•  кількість проведених освітніх, культурних заходів; 
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енергоресурсів. •  кількість наданих консультацій у розробці типових 
проектів в сфері енергоефективності; 
•  кількість заходів орієнтованих на зміну свідомості 
населення у питаннях раціонального використання 
енергетичних ресурсів та використання альтернативних 
джерел енергії в житлових секторах; 
• підготовлений та затверджений міською радою План дій зі 
сталого енергетичного розвитку та клімату (SEAP). 
 

4.1.3. Покращення культурної 
свідомості мешканців ОСББ та 
приватних будинків, щодо 
енергозбереження та використання 
альтернативних джерел енергії 

•  кількість проведених заходів щодо практичних кроків з 
енергозбереження для об’єднаних  співвласників 
багатоповерхових будинків (ОСББ)  та приватних будинках 
громади; 
•  кількість наданих консультацій у розробці типових 
проектів в сфері енергоефективності для об’єднаних 
співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ). 

4.1.4. Проведення енергоаудиту 
об’єктів, що належать 
комунальної власності громади. 

• кількість об’єктів де проведено енергоаудит; 
• кількість отриманих енергетичних сертифікатів 

Операційна ціль 4.2. 
Енергоефективна інфраструктура 
громади 

 

4.2.1. Модернізація системи 
опалення бюджетних закладів. 

• % економії теплової енергії; 
•  кількість встановлених   індивідуальних теплових пунктів; 
•  % залучених грантових та інвестиційних коштів; 
•  % залучених коштів від міжнародних фінансових установ 
(NEFCO, EBRD, WB). 

4.2.2. Комплексна 
термомодернізація і термосанація 
бюджетних об’єктів громади. 

•  кількість закладів дошкільної та шкільної освіти 

• де здійснено термосанацію; 
•  % залучених грантових та інвестиційних коштів; 
• % залучених коштів від міжнародних фінансових установ 
(NEFCO, EBRD, WB). 

4.2.3. Перехід бюджетних закладів 
громади на альтернативні джерела 
енергії. 

•  кількість встановлених геліосистем на основі вакуумних 
сонячних колекторів в закладах шкільної та дошкільної 
освіти; 
•  кількість встановлених вуличних світлодіодних 
світильників на сонячних батареях; 
•  % економії  електроенергії; 
•  % та кількість замінених ламп на енергозберігаючі. 

 

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ  РЕАЛІЗАЦІЇ, 
МОНІТОРИНГУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТРАТЕГІЇ 

 

Управління процесом реалізації стратегічного плану здійснюється 
Баштанською міською радою. Розпорядженням міського голови створюється 
постійно діюча Координаційна Рада з реалізації Стратегічного плану розвитку у 
складі штатних працівників міської ради (далі – Координаційна Рада), очолює 
Координаційну  Раду перший заступник міського голови. 
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Координаційна Рада організовує взаємодію підприємств, установ, 
організацій, представників бізнесу та ініціативних груп міської ради в процесі 
реалізації Стратегічного плану, готує звіти про стан  реалізації Стратегічного 
плану та пропозиції щодо його коригування. 
Мал. 6.1. Схема дій щодо впровадження Стратегічного плану 

Затверджується стратегічний план 

 

Розпорядженням міського голови створюється постійно діюча Координаційна Рада з 
реалізації Стратегічного плану розвитку у складі штатних працівників міської ради (далі – 

Координаційна Рада), очолює Координаційну  Раду перший заступник міського голови. 

 

Завдання Стратегічного плану групуються для виконання на черговий рік, закріплюються 
за особами-відповідальними виконавцями, у разі потреби – за групою осіб, при цьому 

визначається керівник. Про стан поточного виконання завдань, проблеми, які виникають та 
можливості, не рідше 1 раз на квартал надається інформація міському голові для прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

 

Координаційною радою готуються проміжні звіти 1 раз на квартал по всіх 
пріоритетних напрямках, проблемах та цілях Стратегічного плану та щодо стану їх 

фінансування. Результати проміжних аналізів розглядаються на засіданнях Координаційної 
ради та узагальнення виносяться на розгляд сесії міської ради. 

 

Координаційна Рада 2 рази на рік (1 раз на півріччя) готує загальний звіт про стан 
реалізації Стратегічного плану та доповідає про його реалізацію на сесії міської ради. 

 

За потреби вносяться коригування, зміни та доповнення  
до Стратегічного плану 

 

Процедура здійснення моніторингу 

 

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійна 
підтримка актуальності стратегічного плану. 

Моніторинг стратегічного плану покликаний забезпечити: 
- стимулювання реалізації стратегічного плану;  
- оцінку ступеня досягнення стратегічної цілі та оперативних цілей  

стратегічного плану,  
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- створити підґрунтя для отримання інформації, необхідної для прийняття 
рішення щодо розподілу ресурсів на досягнення цілей чи їх коригування. 

При моніторингу процесу реалізації стратегічного плану враховуються 
стан досягнення головної мети, цілей, вирішення проблем та активності 
відповідальних учасників. Моніторинг базується на розгляді основних 
показників по кожному пріоритетному напрямку та аналізі стану досягнення по 
відношенню до запланованих результатів.  

Координаційна Рада 2 рази на рік готує звіт про стан реалізації 
Стратегічного плану та доповідає про його реалізацію на сесії міської ради. 
Звіту в електронному форматі розміщується на офіційному сайті Баштанської 
міської ради. 

У звіті зазначаються стан виконання кожного завдання, цілі та ступінь 
вирішення по кожній проблемі; зазначаються невиконані завдання та їх 
причини, вносяться пропозиції по покращенню стану виконання, а також щодо 
необхідності коригування стратегічного плану. Обов’язково оцінюється 
потреба у бюджетному фінансуванні. По кожній стратегічній цілі вказується 
сума, яку слід включити до бюджету під час його формування чи коригування. 
За необхідності вносяться пропозиції щодо вдосконалення діючої системи 
моніторингу.  

 

 

 

7. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО 
РОЗВИТКУ 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 1.1. 
Дороги та вулиці з твердим покриттям, освітленням, тротуарами та 

велодоріжками 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.1. Розробка схеми планування території ОТГ та генеральних 
планів населених пунктів громади 

Назва проекту: 

1.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  

Цілі проекту: Отримати актуальну містобудівну документацію на території 
Баштанської міської ради 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Очікується, що відповідно до чинного законодавства для 
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об‘єднаних громад має бути розроблена схема планування 
території ОТГ, окрім цього, наразі Баштанська ОТГ не має 
містобудівної документації окрім генерального плану м. 
Баштанка, який був розроблений у 1993 році та потребує 
коригування.  

Очікувані результати: 

• Розроблено схему планування території Баштанської ОТГ; 

• Отримано актуальну містобудівну документацію на території 
Баштанської міської ради, а саме: 
2018 р. – с.Добре, с.Новоєгорівка; 2019 р. – с.Новоіванівка, 
с.Явкине; 2020 р. – с.Новопавлівка, с.Піски, с.Плющівка, 
с.Христофорівка; 2021 р. – с.Шевченко, с.Новосергіївка, 
с.Костянтинівка, с.Новогеоргіївка. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Укласти договора із відповідними організаціями на розробку 
документів; 

• Розробити схему планування території Баштанської ОТГ; 
• Розробити (оновити) містобудівну документацію. 

Період здійснення:  2018 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

280 300 360 290 0 0 0 0 1230 

Джерела 
фінансування: міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

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

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

Цілі проекту: Забезпечити вчасне, дешевше за існуючі пропозиції 
обсуговування дорожнього покриття громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Дороги знаходяться у вкрай незадовільному стані. Якщо мати 
власні можливості для поточного ремонту, це дозволить не 
тільки ефектично використовувати бюжетні кошти (дешевше, 
аніж у підрядників), оперативно реагувати на проблеми, але і 
підвищити відповідальність за якість ремонтних робіт 

Очікувані результати: 

• Мешканці громади отримали можливість користуватись 
якіснішими дорогами; 

• Баштанська міська рада отримала економію бюджетних коштів 
та оперативне вирішення проблемних питань із дорожнім 
покриттям. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Створити комунальне підприємство з обслуговування та 
утримання дорожньої інфраструктури.  

• Придбати наступне обладнання: установка ямкового ремонту,  
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дорожній каток, рециклер асфальтобетону моделі ZPN-800 

(міні асфальтний завод), вібропрес для виготовлення тротуарної 
плитки цегли й шлакоблоку, бордюр, фріза дорожня навісна, 
автогрейдер, каток дорожній прицепний, самоскид (2 шт.), 
пісокрозкидаюче обладнання, бульдозер, асфальтоукладач, 
фріза дорожня холодна, трактор, щіпорізка, екскаватор, 
подрібнювач деревини. 

Період здійснення:  2018 – 2019 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

9318,4 7208,5 0 0 0 0 0 0 16526,9 

Джерела 
фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

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

Назва проекту: 3. Капітальний ремонт дороги Баштанка-Плющівка-Піски 

Цілі проекту: Покращити транспортне сполучення між населеними пунктами 
громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ, с.Плющівка, с.Піски 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В с.Плющівка проживають 843 особи, в с.Піски 863 особи 

Стислий опис проекту: 

Дороги між населеними пунктами громади перебувають у вкрай 
незадовільному стані, що знайно ускладнює транспортне сполучення 
між селами, перевізники не хочуть відкривати рейси між окремими 
селами, дітям складно добиратись до шкіл в ін. населених пунктах, а 
підприємці не бажють активно започатковувати свій бізнес в селах 
через незадовільний стан дорожнього покриття. Протяжність дороги 
Баштанка-Плющівка-Піски – 17 км. 

Очікувані результати: 

• Покращено транспортне сполучення між містом та селами; 

• забезпечено належний час доїзу швидкої допомоги, довезення 
дітей до шкіл, безпеку руху; 

• створено умови для перевезення товарів, послуг, що 
пропонуються мешканцям громади з боку приватного бізнесу. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію. 

• Провести експертизиу проектної документації. 
• Укласти договір з підрядником на виконання робіт. 
• Здійснити  ремонтні роботи. 

• Прийняти дорогу в експлуатацію. 

Період здійснення:  2019 р. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 17000 0 0 0 0 0 0 17000 

Джерела міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 
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фінансування: 
Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

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

Назва проекту: 4. Капітальний ремонт дороги Баштанка від перехрестя з Н-11 до 
с.Христофорівка 

Цілі проекту: Покращити транспортне сполучення між населеними пунктами 
громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ, с.Христофорівка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В с.Христофорівка проживає 971 особа 

Стислий опис проекту: 

Дороги між населеними пунктами громади перебувають у вкрай 
незадовільному стані, що знайно ускладнює транспортне 
сполучення між селами, перевізники не хочуть відкривати рейси 
між окремими селами, дітям складно добиратись до шкіл в ін. 
населених пунктах, а підприємці не бажють активно 
започатковувати свій бізнес в селах через незадовільний стан 
дорожнього покриття. Протяжність дороги Баштанка-від 
перехрестя з Н-11 до с.Христофорівка – 21 км. 

Очікувані результати: 

• Покращено транспортне сполучення між містом та селами; 
• забезпечено належний час доїзу швидкої допомоги, довезення 

дітей до шкіл, безпеку руху; 
• створено умови для перевезення товарів, послуг, що 

пропонуються мешканцям громади з боку приватного бізнесу. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію. 

• Провести експертизиу проектної документації. 
• Укласти договір з підрядником на виконання робіт. 
• Здійснити  ремонтні роботи. 

• Прийняти дорогу в експлуатацію. 

Період здійснення:  2020 р. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 21000 0 0 0 0 0 21000 

Джерела 
фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

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

Назва проекту: 5. Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новопавлівка 

Цілі проекту: Покращити транспортне сполучення між населеними пунктами 
громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ, с.Новопавлівка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В с.Новопавлівка проживає 763 особи 

Стислий опис проекту: 

Дороги між населеними пунктами громади перебувають у вкрай 
незадовільному стані, що значно ускладнює транспортне сполучення 
між селами, перевізники не хочуть відкривати рейси між окремими 
селами, дітям складно добиратись до шкіл в ін. населених пунктах, а 
підприємці не бажють активно започатковувати свій бізнес в селах 
через незадовільний стан дорожнього покриття. Протяжність дороги 
Баштанка-Новопавлівка – 19 км. 

Очікувані результати: 

• Покращено транспортне сполучення між містом та селами; 

• забезпечено належний час доїзу швидкої допомоги, довезення 
дітей до шкіл, безпеку руху; 

• створено умови для перевезення товарів, послуг, що 
пропонуються мешканцям громади з боку приватного бізнесу. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію. 

• Провести експертизиу проектної документації. 
• Укласти договір з підрядником на виконання робіт. 
• Здійснити  ремонтні роботи. 

• Прийняти дорогу в експлуатацію. 

Період здійснення:  2021 р. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 0 19000 0 0 0 0 19000 

Джерела 
фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

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

Назва проекту: 6. Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новосергіївка 

Цілі проекту: Покращити транспортне сполучення між населеними пунктами 
громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ, с.Новосергіївка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В с.Новосергіївка проживає 447 осіб 

Стислий опис проекту: Дороги між населеними пунктами громади перебувають у вкрай 
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незадовільному стані, що знайно ускладнює транспортне 
сполучення між селами, перевізники не хочуть відкривати рейси 
між окремими селами, дітям складно добиратись до шкіл в ін. 
населених пунктах, а підприємці не бажють активно 
започатковувати свій бізнес в селах через незадовільний стан 
дорожнього покриття. Протяжність дороги Баштанка-

Новосергіївка – 21 км. 

Очікувані результати: 

• Покращено транспортне сполучення між містом та селами; 

• забезпечено належний час доїзу швидкої допомоги, довезення 
дітей до шкіл, безпеку руху; 

• створено умови для перевезення товарів, послуг, що 
пропонуються мешканцям громади з боку приватного бізнесу. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію. 

• Провести експертизиу проектної документації. 
• Укласти договір з підрядником на виконання робіт. 
• Здійснити  ремонтні роботи. 

• Прийняти дорогу в експлуатацію. 

Період здійснення:  2022 р. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 0 0 21000 0 0 0 21000 

Джерела 
фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

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

Назва проекту: 7. Капітальний ремонт дороги Новопавлівка-Новоіванівка 

Цілі проекту: Покращити транспортне сполучення між населеними пунктами 
громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ, с.Новопавлівка, с.Новоіванівка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В с.Новоіванівка проживає 446 осіб, в с.Новопавлівка – 763 особи 

Стислий опис проекту: 

Дороги між населеними пунктами громади перебувають у вкрай 
незадовільному стані, що знайно ускладнює транспортне сполучення 
між селами, перевізники не хочуть відкривати рейси між окремими 
селами, дітям складно добиратись до шкіл в ін. населених пунктах, а 
підприємці не бажють активно започатковувати свій бізнес в селах 
через незадовільний стан дорожнього покриття. Протяжність дороги 
Новопавлівка-Новоіванівка – 5 км. 

Очікувані результати: 

• Покращено транспортне сполучення між містом та селами; 

• забезпечено належний час доїзу швидкої допомоги, довезення 
дітей до шкіл, безпеку руху; 

• створено умови для перевезення товарів, послуг, що 
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пропонуються мешканцям громади з боку приватного бізнесу. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію. 

• Провести експертизиу проектної документації. 
• Укласти договір з підрядником на виконання робіт. 
• Здійснити  ремонтні роботи. 

• Прийняти дорогу в експлуатацію. 

Період здійснення:  2023 р. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 0 0 0 5000 0 0 5000 

Джерела 
фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

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

Назва проекту: 8. Капітальний ремонт дороги Баштанка-Явкине 

Цілі проекту: Покращити транспортне сполучення між населеними пунктами 
громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ, с.Явкине 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В с.Явкине проживає 1144 осіб 

Стислий опис проекту: 

Дороги між населеними пунктами громади перебувають у вкрай 
незадовільному стані, що знайно ускладнює транспортне сполучення 
між селами, перевізники не хочуть відкривати рейси між окремими 
селами, дітям складно добиратись до шкіл в ін. населених пунктах, а 
підприємці не бажють активно започатковувати свій бізнес в селах 
через незадовільний стан дорожнього покриття. Протяжність дороги 
Баштанка-Явкине – 18 км. 

Очікувані результати: 

• Покращено транспортне сполучення між містом та селами; 

• забезпечено належний час доїзу швидкої допомоги, довезення 
дітей до шкіл, безпеку руху; 

• створено умови для перевезення товарів, послуг, що 
пропонуються мешканцям громади з боку приватного бізнесу. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію. 

• Провести експертизиу проектної документації. 
• Укласти договір з підрядником на виконання робіт. 
• Здійснити  ремонтні роботи. 

• Прийняти дорогу в експлуатацію. 

Період здійснення:  2024 р. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 0 0 0 0 18000 0 18000 

Джерела 
фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 
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Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.4. Реконструкція, ремонт вулиць в населених пунктах 

громади 

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

Цілі проекту: Підвищити якість та безпеку при пересуванні мешканців 
вулицями населених пунктів. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Дорожнє покриття вулиць всередині населених пунктів громади 
в переважній більшості потребує ремонту, саме ремонт вулиць 
мешканці громади найчастіше обирали в анкетах після ремонту 
доріг між населеними пунктами громади та проблемами, 
пов’язаними із забезпеченням питною водою і безробіттям. 

Проект спрямований на планомірне здійснення ремонтних робіт 
вулиць в населених пунктах громади та підвищення рівня 
безпеки пересування вулицями для мешканців та рівня комфорту 
від проживання в громаді. 

Очікувані результати: 

• Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць населених 
пунктів – кожного року не менше 30  км, в т.ч. по селах – не 
менше 15 км; 

• Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць  населених 
пунктів – кожного року не менше 20 км, в т.ч. по селах – не 
менше 10 км. 

Ключові заходи 
проекту: 

• розробити проектно-кошторисну документацію на капітальний 
ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах (150 

тис. грн. щороку); 
• здійнити поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в 

населених пунктах ; 
• здійснити капітальний ремонт дрожнього покриття вулиць в 

населених пунктах. 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 160000 

Джерела 
фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.4. Реконструкція, ремонт вулиць в населених пунктах 

громади  

Назва проекту: 10. Поточний ремонт тротуарів комунальної власності 

Цілі проекту: Підвищити якість та безпечність для пішоходів тротуарів, що 
перебувають у комунальній власності громади. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
Тротуарне покриття, особливо, в сільській місцевості, часом 
практично відсутнє, що ускладнює рух мешканців та підвищує 
небезпеку для їх життя та здоров’я під час пересування. 

Очікувані результати: 
• здійснено поточний ремонт покриття тротуарів - не менше 3 

тис. кв. м тротуарного покриття, в т.ч. м.Баштанка – 2 тис. кв. 
м, села – 1 тис. кв. м; 

Ключові заходи 
проекту: 

• здійснити поточний ремонт тротуарного покриття 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16000 

Джерела 
фінансування: міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.4. Реконструкція, ремонт вулиць в населених пунктах 
громади 

Назва проекту: 11. Розбудова елементів дорожньої інфраструктури 

Цілі проекту: Підвищити якість та безпечність для всіх учасників дорожнього 
руху 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Наразі спостерігається ситуація, коли є потреба в облаштуванні 
автобусних зупинок, але їх немає або вони перебувають у 
незадовільному стані, що створює незручності мешканцям сіл та 
міста. Також аварійні ситуації спричинюють недотримання 
водіями обмежень швидкості в м.Баштанка. Саме тому є потреба 
в облаштуванні автобусних зупинок та примусових засобів 
обмеження швидкості на території громади. 

Очікувані результати: 
• встановлено автобусні зупинки: 

2018 р. - м.Баштанка – 3 од., с.Шевченко – 1 од., с.Зелений 
Клин – 1 од.; 
2019 р. – с.Добре – 1 од., с.Новоєгорівка – 1 од., с.Піски – 1 од.; 



Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на 2018-2025 роки 

 

68 

 

2020 р. – с.Київське – 1 од., с.Тарасівка – 1 од., с.Новоєгорівка – 

1 од.; 
2021 р. – с.Христофорівка – 1 од., с.Піски – 1 од., 
с.Новогеоргіївка – 1 од., с.Костянтинівка – 1 од. 

• встановлено примусових засобів обмеження швидкості: 
2018р. – м.Баштанка – 6 од. ( 2 од. біля Баштанських ЗОШ №1, 

№2 та 2 од. біля Баштанської гімназії); 
2019 р. – м.Баштанка – 2 од. біля парку в районі 

«Агропромтехніка», с.Явкине 4 од. (біля школи та біля 
ДНЗ); 

2020Р. – с.Піски 2 од. (біля ЗОШ), с.Новоєгорівка 2 од. (біля 
ДНЗ); 

2021Р. - с.Новопавлівка 2 од. (біля ЗОШ) 
Ключові заходи 
проекту: 

• Придбати та встановити автобусні зупинки; 

• Встановити примусові засоби обмеження швидкості.  
Період здійснення:  2018 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

197 147 123 114 0 0 0 0 581 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.1.4. Реконструкція, ремонт вулиць в населених пунктах 
громади 

Назва проекту: 
12.Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення із 
застосуванням енергозберігаючих (світодіодних) світильників  

Цілі проекту: 
Створення умов для безпечного пересування мешканців 
вулицями населених пунктів громади з використанням 
енегорзберігаючих технологій 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Освітлення вулиць є актуальним питанням для мешканців 
громади, особливо, в сільській місцевості, оскільки вулиці в 
переважній більшості не освітлюються, або освітлюються 
недостатньо. Це створює передумови для крадіжок і напруження 
в громаді. Окрім цього, якщо освітлення є, то світильники, які 
використовуються – старого зразка з високим рівнем споживання 
електроенергії. 

Очікувані результати: 

• 2018 р. – встановлено світильників в м.Баштанка – 100 од., 
с.Явкине – 50 од., с.Новопавлівка – 50 од., с.Тарасівка – 10 од; 

• 2019 р. – встановлено світильників в м.Баштанка – 150 од., 
с.Добре – 150 од., с.Новоєгорівка – 60 од., с.Костянтинівка – 40 

од.;  
• 2020 р. – с.Христофорівка – 54 од., с.Піски – 92 од., с.Зелений 

Гай – 5 од.;  
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• 2021 р. – встановлено світильників в м.Баштанка – 320 од., 
с.Новоіванівка – 84 од., с.Київське – 18 од.  

Ключові заходи проекту: 

• Здійснити установку світодіодних світильників в м.Баштанка, 
с.Явкине, с.Новопаівлівка, с.Тарасівка, с.Добре, с.Новоєгорівка, 
с.Христофорівка, с.Піски, с.Зелений Гай, с.Новоіванівка, 
с.Київське 

Період здійснення:  2018 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

261 440 174 555 0 0 0 0 1430,0 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, громадські організації, 
виконавці робіт 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.1.4. Реконструкція, ремонт вулиць в населених пунктах 
громади 

Назва проекту: 13. Облаштування велодоріжок в м.Баштанка 

Цілі проекту: Створення умов для безпечного пересування велосипедистів по 
м.Баштанка 

Територія впливу 
проекту: 

м.Баштанка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

12,6 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

В м.Баштанка повністю відсутні визначені місця для безпечного 
пересування велосипедистів, і велосипедисти рухаються або по 
проїжджій частині – що небезпечно для них, або по тротуарах – 

що небезпечно і незручно для пішоходів. Особлива інтенсивніст 
руху спостерігається по вул. Ювілейній, вул. Полтавській, 
Баштанської республіки, вул. О.Сизоненка, вул. Соборній. А 
потреба в доріжках є, оскільки в місті майже в кожній родині є 
велосипед.  

Очікувані результати: 
• Облаштовано не менше 5 веломаршрутів: по вул. Ювілейній, 

вул. Полтавській, Баштанської республіки, вул. О.Сизоненка, 
вул. Соборній. 

Ключові заходи проекту: 
• Підготувати необхідну технічну документацію для 

облаштування велосипедних доріжок; 
• Облаштувати велосипедні доріжки. 

Період здійснення:  2022– 2024 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 1000 1000 1000 0 0 0 3000 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, громадські організації, 
виконавці робіт 

Інше:  

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 1.2. Вода 
питна, придатна до споживання – кожному жителю громади 
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

 1.2.1. Наукове забезпечення  

Назва проекту 14. Розробка робочих документів з метою залучення ресурсів для 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем 
водопостачання населених пунктів громади. 

Цілі проекту 1. Розробка схем оптимізації водопостачання в населених 
пунктах громади;   
2. Розробка проектно-кошторисної документації щодо 
удосконалення системи знезараження питної води в населених 
пунктах громади;   
3. Розробка проектної документації реконструкції станції 

водопідготовки м. Баштанка. 
Територія впливу 
проекту 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту Першим основним етапом досягнення оперативної цілі 
стратегічного плану щодо забезпечення населення ОТГ якісною 
питною водою є розробка проектно-кошторисної документації 
(робочих проектів). Ключовими вимогами до проектів є 
надійність та ефективність  систем водопостачання населених 
пунктів громади.  

Очікувані результати Робоча проектно-кошторисна документація  
Ключові заходи проекту Визначити генерального підрядника для розробки проектно-

кошторисної документації, збір та надання проектній організації 
вихідних даних, проектні роботи, організація експертизи.  

Період здійснення 2018 р. 
Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

1605,0 0 0 0 0 0 0 0 1605,0 

Джерела фінансування міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП «Міськводоканал» 

Інше  

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

 1.2.2. Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог ДСанПіН 
2.2. 

Назва проекту 15.Реконструкція очисних споруд з метою підвищення 
ефективності 

Цілі проекту Здійснити реконструкцію діючих очисних споруд водопроводу з 
метою впровадження ресурсозберігаючих технологій 

Територія впливу 
проекту 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту Проект передбачає запровадження автоматизованого процесу 
водопідготовки існуючими очисними спорудами із заміною 
технологічного обладнання. 



Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на 2018-2025 роки 

 

71 

 

Очікувані результати Зменшення технологічних витрат води до 20% 
Ключові заходи проекту Капітальний ремонт приміщення очисних споруд, заміна 

технологічних трубопроводів та запірної арматури, встановлення 
помпи для регенерації фільтрів, запровадження системи 
автоматизації водопідготовки.   

Період здійснення 2018 – 2019 р.р. 
Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

4100,0 4100,0 0 0 0 0 0 0 8200,0 

Джерела фінансування Міський бюджет, власні кошти комунального підприємства, 
кредитні ресурси та інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП 
«Міськводоканал» 

Інше Проектна документація потребує коригування 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

 1.2.2. Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог ДСанПіН 
2.2 

Назва проекту 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 

Цілі проекту Доведення якості питної води до вимог державних санітарних 
правил і норм 

Територія впливу 
проекту 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту Проект передбачає будівництво додаткових стадій очищення питної 
води із застосуванням нових технологічних та технічних рішень на 
системах водопостачання в населених пунктах громади з метою 
доведення якості води до нормативів. 

Очікувані результати Питна вода придатна для споживання людиною в усіх населених 
пунктах громади.  

Ключові заходи проекту Розробка ТЕО для прийняття технологічних рішень. Визначення 
генерального підрядника будівництва. Будівництво очисних споруд 
водопроводів.    

Період здійснення 2020-2021 р.р. 
Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 3150,0 3150,0 0 0 0 0 6300,0 

Джерела фінансування Міський бюджет, власні кошти комунального підприємства, кредитні 
ресурси та інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП «Міськводоканал» 

Інше Проектна документація потребує розробки 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

 1.2.2. Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог 
ДСанПіН 2.2 

Назва проекту 17.Удосконалення системи знезараження питної води 
Цілі проекту Доведення якості питної води за бактеріологічними показниками 
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до рівня, безпечного для споживання жителями ОТГ. 
Територія впливу 
проекту 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту Проект передбачає придбання та встановлення обладнання для 
знезараження  питної води із застосуванням нових технологічних 
та технічних рішень на системах водопостачання в населених 
пунктах громади з метою доведення якості води до нормативів. 

Очікувані результати Питна вода придатна для споживання людиною в усіх населених 
пунктах громади.  

Ключові заходи проекту Розробка техніко-економічного обґрунтування  для прийняття 
технологічних рішень. Визначення постачальника обладнання. 
Капітальний ремонт приміщення для встановлення обладнання. 
Монтаж обладнання для знезараження води .  

Період здійснення 2019 р. 
Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 2445,0 0 0 0 0 0 0 2445,0 

Джерела фінансування Міський бюджет, власні кошти комунального підприємства, кредитні 
ресурси та інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП «Міськводоканал» 

Інше Проектна документація потребує розробки 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

1.2.3. Реконструкція та капітальний ремонт системи 
водопостачання  для забезпечення її надійності 

Назва проекту 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) 

Цілі проекту Забезпечення водою 100% населення ОТГ, зниження втрат води, 
підвищення якості питної води. 

Територія впливу 
проекту 

Баштанська міська  рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту Проект передбачає поступову заміну аварійних трубопроводів на 
трубопроводи з поліетилену високої щільності, монтаж нових 
водогонів у населених пунктах громади, влаштування колодязів, 
камер переключення.  

Очікувані результати Зменшення втрат питної води, зменшення витрат енергоресурсів.  
Ключові заходи проекту Здійснення реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

водопостачання та водовідведення: 
2018 р. – м.Баштанка 300 м трубопроводів; с. Явкине вул. Сівкова 
– 800 м, с.Явкине вул. Молодіжна – 1700 м; 
2019р. – м.Баштанка – 1100 м; с.Явкине вул. Хмельницького – 

3600 м; 
2020р. – с.Христофорівка – 3600 м, с.Добре – 1400 м, с.Піски – 
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1050 м; 

2021р. – с.Старосолдатське – 500 м, с.Новоіванівка – 1600 м, 
с.Новоєгорівка – 1600 м; 
2022р. – с.Плющівка – 3400 м; 
2023 р. –с.Новогеоргіївка – 1100 м,; 

2024 р. – м.Баштанка – 2000 м; 
2025 р. – м.Баштанка – 2000 м.   

Період здійснення 2018-2025 

Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

3772 6318 7220 3638 4576 1494 2707 2708 32433 

Джерела фінансування Міський бюджет, власні кошти комунального підприємства, кредитні 
ресурси та інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП «Міськводоканал» 

Інше  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

1.2.3. Реконструкція та капітальний ремонт системи 
водопостачання  для забезпечення її надійності 

Назва проекту 19.Будівництво системи водопостачання с.Костянтинівка, 
с.Новопавлівка, с.Зелений Клин 

Цілі проекту Забезпечення водою 100% населення ОТГ, зниження втрат води, 
підвищення якості питної води. 

Територія впливу 
проекту 

С.Новопавлівка, с.Зелений Клин, с.Костянтинівка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
В с.Новопавлівка мешкає 763 особи, в с.Зелений Клин – 99 осіб, в 
с.Костянтинівка – 333 особи 

Стислий опис проекту Проект передбачає будівництво системи водопостачання для 
с.Костянтинівка, с.Новопавлівка, с.Зелений Клин, якої наразі 
немає. 

Очікувані результати Забезпечення  мешканців с.Костянтинівка, с.Новопавлівка, 
с.Зелений Клин питною водою 

Ключові заходи проекту • Виготовити проектно-кошторисну документацію; 
• Здійснити будівництво системи водопостачання: 

с.Костянтинівка – 3600 м в 2020 році; с.Новопавлівка та с.Зелений 
Клин – 2021-2022 р. 

Період здійснення 2020-2022 р.р. 
Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 900 5000 5000 0 0 0 10900 

Джерела фінансування Міський бюджет, власні кошти комунального підприємства, кредитні 
ресурси та інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП «Міськводоканал» 

Інше  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

1.2.3. Реконструкція та капітальний ремонт системи 
водопостачання  для забезпечення її надійності 

Назва проекту 20.Заміна насосного обладнання на більш економічне із 
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встановленням частотних регуляторів струму та манометрів 
Цілі проекту Зменшити енергоємкість існуючого обладнання водопостачання. 
Територія впливу 
проекту 

м.Баштанка, с.Новоіванівка, с.Піски, с.Христофорівка, с.Явкине, 
с.Плющівка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
В м.Баштанка проживає 12,6 тис. осіб, с.Новоіванівка – 446 сіб, 
с.Піски – 863 особи, с.Христофорівка – 971 особа, с.Явкине – 

1144 осіб 
Стислий опис проекту З метою зменшення споживання електроенергії обладнання 

водопостачання передбачається установка астотних регуляторів 
струму та манометрів. Також вказані заходи дозволять 
забезпечити економію бюджетних коштів від впровадження цих 
заходів. 

Очікувані результати Встановлено 20 частотних регуляторів та манометрів. 
Ключові заходи проекту Встановити:  

2018 р. – м.Баштанка – 2 од.; 
2019 р. – м.Баштанка – 2 од.; 
2020 р. – м.Баштанка – 2 од.; 
2021р. – с.Новоіванівка – 3 од. 
2022 р. – с.Піски – 3 од.; 
2023 р. – с.Христофорівка – 3 од. 
2024 р. – с.Явкине – 2 од. 
2025 р – с.Плющівка – 3 од. 

Період здійснення 2018-2025 р.р. 
Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

160 160 160 240 240 240 160 240 1600 

Джерела фінансування Міський бюджет, власні кошти комунального підприємства, кредитні 
ресурси та інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП «Міськводоканал» 

Інше  

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.2.4. Відновлення криниць як альтернативних джерел питної 
води 

Назва проекту: 21. Очистка та облаштування криниць 

Цілі проекту: Створити умови для додаткового водозабезпечення мешканців 
громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

В м.Баштанка здійснюється централізоване водопостачання,але 
труби водомережі застарілі і час від часу трапляються пориви, 
відповідно, мешканці на час ремонту залишаються без 
водопостачання. А в деяких селах взагалі відсутнє 
централізоване водопостачання, тому відновлення криниць 
розглядається як альтернатива джерел питної води. 

Очікувані результати: • не менше 47 криниць відновлено на території громади  

Ключові заходи проекту: • здійснити інвентаризацію криниць на території громади;  
• визначити ті, що можуть бути відновлені; 
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• впровадити комплекс робіт по їх відновленню.  
Період здійснення:  2019 – 2024 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 300 300 300 300 300 300 0 1800 

Джерела фінансування: міський бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, мешканці 
громади, громадські організації 

Інше:  

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 1.3. 

Чисте довкілля, зелене місто та села 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

1.3.1. Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанки 

Назва проекту 22.Будівництво II черги каналізаційних очисних споруд 
м.Баштанка 

Цілі проекту Забезпечити ефективне функціонування системи очиски 
каналізаційних вод м.Баштанка 

Територія впливу 
проекту 

м.Баштанка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
12,6 тис. осіб 

Стислий опис проекту Технічний стан каналізаційних мереж протягом останніх років 
залишався майже незмінним: у 2012-2013 рр. заміни потребували 
17,2 км труб або 78,6% від загальної протяжності; у 2014 р. – 17,5 

км або 79,5%; у 2015 р. – 16,9 км або 76,5%. Чисельність 
населення, охопленого послугами централізованого 
водовідведення, протягом останніх років поступово зростав з 1,7 
до 1,8 тис. осіб, при цьому рівень його охоплення послугою (у % 
до загальної чисельності населення) коливався в межах 27,7-28,4 

%. На сьогодні існуюча система каналізаційних очисних споруд 
не виконує своїх функцій в повній мірі. 

Очікувані результати Побудовано очисні споруди II черги в м.Баштанка 
Ключові заходи 
проекту 

Здійснити будівництво очисних споруд II черги в и.Баштанка та 
ввести їх в експлуатацію 

Період здійснення 2019 

Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

2306,2 0 0 0 0 0 0 0 2306,2 

Джерела 
фінансування 

Міський бюджет, власні кошти комунального підприємства, кредитні 
ресурси та інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП «Міськводоканал» 

Інше Проектно-кошторисна документація вже підготовлена 

 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.3.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки 



Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на 2018-2025 роки 

 

76 

 

Назва проекту 23.Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки 
Цілі проекту Забезпечити надійність каналізаційної мережі м.Баштанка  
Територія впливу 
проекту 

м.Баштанка 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигод 

12,3 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту 

Технічний стан каналізаційних мереж протягом останніх років 
залишався майже незмінним: у 2012-2013 рр. заміни потребували 17,2 
км труб або 78,6% від загальної протяжності; у 2014 р. – 17,5 км або 
79,5%; у 2015 р. – 16,9 км або 76,5%. Чисельність населення, 
охопленого послугами централізованого водовідведення, протягом 
останніх років поступово зростав з 1,7 до 1,8 тис. осіб, при цьому 
рівень його охоплення послугою (у % до загальної чисельності 
населення) коливався в межах 27,7-28,4 %. Саме тому є потреба у 
здійсненні реконструкції та капітального ремонту каналізаційних 
мереж міста. 

Очікувані 
результати 

Здійснено реконструкцію та капітальний ремонт каналізаційних мереж 
м.Баштанка протяжністю 17 км 

Ключові заходи 
проекту 

• Підготувати проектно-коштрисну документацію 

• Здійснити будівництво та реконструкцію каналізаційних мереж 
м.Баштанка відповідно до схеми оптимізації 

Період здійснення 2018-2025 

Орієнтовна 
вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 9447,5 75580 

Джерела 
фінансування 

Міський бюджет, власні кошти комунального підприємства, кредитні 
ресурси та інші джерела 

Ключові 
потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, КП «Міськводоканал» 

Інше  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

1.3.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж 
м.Баштанки 

Назва проекту 24.Будівництво каналізаційного колектора по вул. Квітневій 
м.Баштанка 

Цілі проекту Забезпечити включення помешкань жителів вул.Квітневой 
м.Баштанка до загальноміської каналізаційної системи 

Територія впливу 
проекту 

Вул. Квітнева м.Баштанка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
75 осіб мешканців вул. Квітнева та орієнтовно 500 осіб, що 
мешкають біля ставка Центральний 

Стислий опис проекту Каналізаційна система будинків, що знаходяться по вул. 
Квітневій, будувалась відповідно до діючих у 80-х роках 
минулого століття нормативів і не є включеною до 
загальноміської каналізаційної системи, що створює загрозу 
забруднення для Центрального ставка, який знаходиться 
неподалік. 

Очікувані результати побудовано каланізаційний колектор по вул. Квітневій та 
підключено будинки мешканців вулиці до загальноміської 
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каналізаційної мережі. 
Ключові заходи 
проекту 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію; 
• Здійснити будівництво каланізаційного колектора по вул. 
Квітневій; 
• Здійснити підключення каналізаційної системи помешкань 
жителів вулиці до загальноміської каналізаційної системи. 

Період здійснення 2018 

Орієнтовна вартість  
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

3300 0 0 0 0 0 0 0 3300 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет, власні кошти комунального підприємства, кредитні 
ресурси та інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет ОТГ, КП «Міськводоканал» 

Інше  

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.3.3. Впровадження ефективної системи поводження з твердими 
побутовими відходами 

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

Цілі проекту: 
Постійне накопичення ТПВ, відсутність планомірної роботи по 
упорядкуванню існуючих сміттєзвалищ спричиняють значну 
шкоду навколишньому середовищу 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Упорядкувати діючу систему поводження з ТПВ та запровадити 
роздільне збирання сміття на території громади  

Очікувані результати: 

• Проведено паспортизацію 10 полігонів ТВП; 
• Облаштовано 180 контейнерних майданчиків в м.Баштанка 

(кожного року не менше 22 од. (вартість одного орієнтовно 15 
тис. грн.); 

• Придбано контейнерний парк з врахуванням роздільного збору 
твердих побутових відходів – кожного року не менше 50 од. 
(вартість 1 контейнера орієнтовно 7 тис. грн.); 

• Створено 1 пункт приймання вторинної сировини в м.Баштанка 

в 2018 р.; 
• Здійснено капітальний ремонт (облаштування існуючих 

сміттєзвалищ з установкою огорожі, освітлення, влаштування 
водопроводу, під’їзних доріг) 10 полігонів ТПВ; 

• Збудовано завод з утилізації ТПВ.  

Ключові заходи проекту: 

• впровадити систему роздільного збирання сміття, в т.ч., що 
передбачає розширення можливостей спеціалізованого 
підприємства з утилізації ТПВ (придбання техніки та 
обладнання), навчання, роз’яснення, проведення зустрічей із 
мешканцями громади щодо роздільного збирання сміття, 
підготовка публікацій в районній газеті «Голос Баштанщини» 
та у вкладці міської ради; 
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• Здійснити паспортизацію полігонів ТПВ (4 млн. грн.): 
2018 р. – м.Баштанка; 

2019 р. – с.Добре, с.Явкине, с.Новоєгорівка; 
2020 р. – с.Піски, с.Плющівка, с.Христофорівка; 
2021 р. – с.Новоіванівка, с.Новопавлівка, с.Новосергіївка.  

• Здійснити капітальний ремонт (облаштування існуючих 
сміттєзвалищ з установкою огорожі, освітлення, влаштування 

водопроводу, під’їзних доріг) 10 полігонів ТПВ – аналогічно, як 
для паспортизації полігонів ТВП (3 млн. грн.) 
• Облаштувати контейнерні майданчики; 

• Створити приймальний пункт вторинної сировини в 
м.Баштанка; 

• Здійснити комплекс заходів із залучення інвестицій та 
будівництва заводу з утилізації ТПВ на території Баштанської 
міської ради (2019-2020 р.р., орієнтовна вартість 10 млн. грн.) 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

1518 8017 8017 2236 680 680 680 680 22508 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, приватні підприємці та 
підприємств, КП «Добробут» 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

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

Назва проекту: 26.Озеленення міста та сіл 

Цілі проекту: Сприяти привабливому формуванню образу громади як для 
мешканців, так і для гостей громади 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
Для підвищення привабливості міста та сіл громади 
передбачається щороку здійснювати висадку дерев, кущів та 
квітів в населених пунктах громади. 

Очікувані результати: 

• Кожного року здійснюється озеленення населених пунктів, в .ч. 
посадкового матеріалу (саджанці дерев/кущів/квітів): 
м.Баштанка, с.Андріївка, с.Шевченко, с.Зелений Яр – не менше 
300/100/7000; 

с.Добре, с.Новоєгорівка – не менше 100/100/600; 

с.Новоіванівка та прилеглі села – не менше50/30/160; 
с.Новопавлівка та прилеглі села – не менше 50/30/160; 
с. Новосергіївка та прилеглі села – не менше 50/30/160; 
с.Піски та прилеглі села – не менше 50/30/160; 
с.Плющівка та прилеглі села – не менше 50/50/300; 
с.Христофорівка – не менше 50/30/160; 
с.Явкине та прилеглі села – не менше 50/50/300. 

Ключові заходи проекту: • Купівля, посадка зелених насаджень та подальший догляд за 
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ними. 
Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

77,7 72,7 65,2 65,2 62,7 62,7 62,7 62,7 531,6 

Джерела фінансування: міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, мешканці громади, 

приватні підприємці та підприємства, КП «Добробут» 

Інше:  

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

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

Назва проекту: 
27.Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних 
тренажерів 

Цілі проекту: Створення умов для цікавого дозвілля та відпочинку дітей 
Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Наявні дитячі майданчики, особливо, в селах громади, або ж 
застарілі - використовуються вже понад 20 років та такі, що 
вийшли із ладу, або просто відсутні в тих місцях, де дітям було б 
зручно цікаво проводити час та відпочивати.  

Очікувані результати: 

• Встановлено дитячих майданчиків, вуличних тренажерів, 

щороку- не менше 5 од.: 
м.Баштанка – 5 од., в т.ч. 1 од. біля ЦРЛ, 1 од. – в районі РЕС, 1 
од. – в районі ставка Свічаний, 1 од. – в районі Автовокзалу, 1 
од. – в районі ПТУ-9; 

в с. Піски – 2 од., с. Новоєгорівка – 3 од., с.Костянтинівка – 1 

од., с.Явкине – 1 од., с.Добре – 3 од., с.Новопавлівка – 2 од., 
с.Зелений Клин – 1 од., с.Плющівка – 1 од., с.Новогеоргіївка – 1 

од., с.Новоіванівка – 1 од., с.Київське – 1 од., с.Новосолдатське 
– 1 од., с.Христофорівка – 1 од.   

Ключові заходи проекту: 
• Визначити місця безпосередньо в громадах для установки 

майданчиків, вуличних тренажерів; 
• Придбати та встановити дитячі маданчики, вуличні тренажери. 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

175 175 175 175 175 175 175 175 1400 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет, державних бюджет, кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, громадські організації, 
приватні підприємці та підприємства, ініціативні мешканці, виконавці 
робіт 

Інше:  
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Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.3.5. Охорона та збереження водойм 

Назва проекту: 28.Очистка ставка Центрального в м.Баштанка 

Цілі проекту: 
Зберегти від висихання та замулення Центральний став в 
м.Баштанка – окрасу міста та місце для тренувань молоді з 
плавання на байдарках та каное. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

12,6 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

На сьогодні в м.Баштанка спостерігається висихання та 
замулення Центрального ставу, який є окрасою міста і може бути 
місцем для організації відпочинку мешканців. Наразі,купатись не 
можна, так як вода не відповідає встановленим вимогам, і ставок 
постійно висихає. Також на Центральному ставку базується 
Дитяча школа з греблі на байдарках та каное, вихованці якої 
можуть опинитись без можливості тренувань за 5-10 років через 
висихання водойми. 

Очікувані результати: • здійснено очищення та зменшено вплив причин щодо 
висихання Центрального ставу в м.Баштанка 

Ключові заходи проекту: 
• впровадити комплекс заходів щодо очищення ставка, в т.ч.: 
• 2019-2021 р.р. – провести днопоглиблюючі роботи; 
• 2022 р. – зариблення ставка. 

Період здійснення:  2019 – 2022 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 
0 6323,4 6323,4 6323,4 30 0 0 0 19000,2 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, громадські 
організації, приватні підприємці та підприємства, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 
2.1.Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов 

для залучення інвестицій 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.1.1. 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 

Назва проекту: 
29.Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської об’єднаної 
територіальної громади по вул.Баштанської республіки,12 в м. 
Баштанка Миколаївської області (нове будівництво) 

Цілі проекту: Створити умови для спрощення процедур отримання дозвільних 
та інших документів на території Баштанської міської ради 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 
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Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Наразі в Баштанці юридично діє Центр надання 
адміністративних послуг, але даних об’єкт розташований в дуже 
незручному непристосованому приміщення, відсутнє його 
належне матеріально-технічне забезпечення, що укладнює 
можливості для клієнтів у швидкому та якісному обслуговуванні 

Очікувані результати: 
• Створено умови для спрощення процедур отримання 

дозвільних та інших документів на території Баштанської 
міської ради  

Ключові заходи проекту: 

• Розробити відповідну технічну, проектно-кошторисну 
документацію; 

• Здійснити будівництво приміщення; 
• Здійснити матеріально-технічне забезпечення для роботи 

Центру; 
• ввести в експлуатацію; 
• проінформувати широкий загал про діяльність ЦНАП в 

м.Баштанка.  

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

7000 0 0 0 0 0 0 0 7000 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.1.1. 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 

Назва проекту: 
30.Впровадження електронного документообігу в виконавчому 
комітеті Баштанської міської ради 

Цілі проекту: 

Покращити систему документообігу в виконавчому комітеті 
Баштанської міської ради шляхом переведення апарату міської 
ради на електронний документообіг та організації проведення 
пленарний засідань ради з використанням системи електронного 
голосування. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту:  

Очікувані результати: 

• Придбано 26 планшетів, вебкамеру, систему електронного 
голосування, телевізор, комплект мікрофонів, вайфай роутер; 

• Придбано, встановлено програмне забезпечення для 
запровадження електронного документообігу всередині апарату 
Баштанської міської ради; 

• Здійснено навчання 100% працівників апарату Баштанської 
міської ради та 100% депутатського складу щодо роботи із 
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програмним забезпеченням. 

Ключові заходи проекту: 

• придбати оргтехніку, програмне забезпечення та встановити 
їх у відповідних приміщеннях виконавчого комітету 
Баштанської міської ради; 

• провести навчання працівників міської ради, депутатського 
корпусу. 

Період здійснення:  2018 р.: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

900 0 0 0 0 0 0 0 900 

Джерела фінансування: міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт, 
мешканці громади 

Інше:  

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.1.2. Формування інвестиційних пропозицій 

Назва проекту: 31. Формування інвестиційних пропозицій 

Цілі проекту: Проінформувати потенційних інвесторів про можливості 
Баштанської міської ради за її межами  

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Наразі Баштанська міська рада не має читабельного і зрозумілого 
інвестиційного паспорту, підготовка рекламно-іміджевої 
продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів 
відбувається несистемно, окрім цього, взагалі немає матеріалів 
англійською мовою. 

Очікувані результати: 

• Розроблено інвестиційний паспорт Баштанської міської ради; 
• Щороку виготовляється рекламно-іміджеві та інформаційно-

презентаційні матеріали про Баштанську міську раду (буклети, 
чашки, магніти, сумки, пакети, ручки, флешки, календарі), в т.ч. 
друкованих матеріалів – з перекладом на англійську мову; 
• Розміщено інвестиційно привабливі пропозиції на сайті 
Баштанської міської ради українською та англійською мовами; 
• Підготовлено коротку презентацію PowerPoint про 
Баштанську міську раду та її інвестиційні можливості, в т.ч. з 
перекладом на анлійську мову; 
• Виготовлено 3-хвилинний промоційний відеоролик про  

Баштанську міську раду та її інвестиційні можливості та 
розміщено на офіційному сайті Баштанської міської ради (в 
2018 р.). 

Ключові заходи проекту: 

• Розробити інвестиційний паспорт Баштанської міської ради; 
• Виготовити рекламно-іміджеві та інформаційно-

презентаційні матеріали про Баштанську міську раду (буклети, 
чашки, магніти, сумки, пакети, ручки, флешки, календарі), в т.ч. 
друкованих матеріалів – з перекладом на англійську мову; 
• Розмістити інвестиційно привабливі пропозиції на сайті 
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Баштанської міської ради українською та англійською мовами; 
• Підготувати коротку презентацію PowerPoint про Баштанську 
міську раду та її інвестиційні можливості, в т.ч. з перекладом на 
анлійську мову; 
• Виготовити 3-хвилинний промоційний відеоролик про  
Баштанську міську раду та її інвестиційні можливості та 
розмістити його на офіційному сайті Баштанської міської ради 
(в 2018 р.). 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

67,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 190,0 

Джерела фінансування: міський бюджет, кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, громадські організації 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.1.2. Формування інвестиційних пропозицій 

Назва проекту: 
32. Розробка документацій під інвестиційно привабливими 
земельними ділянками 

Цілі проекту: 
Підготувати документацію щодо інвестиційно привабливих 
земельних ділянок для наступних пропозицій для розміщення 
бізнес об’єктів 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Наразі немає підготовлених пропозицій щодо земельних ділянок, 
які можна було б пропонувати потенційним інвесторам.  

Очікувані результати: 

Підготовлено пропозиції для потенційних інвесторів щодо 
земельних ділянок та розміщену інформацію на сайті 
Баштанської міської ради: 

• 2018 р. – 3 земельні ділянки біля с.Добре (15 га); 
• 2019 р. – зем. ділянка біля супермаркету АТБ в м.Баштанка 

(заморожене будівництво) 

Ключові заходи проекту: 

Підготувати пропозиції для потенційних інвесторів щодо 
земельних ділянок та розмістити інформацію на сайті 
Баштанської міської ради: 

• 2018 р. – 3 земельні ділянки біля с.Добре (15 га); 
• 2019 р. – зем. ділянка біля супермаркету АТБ (заморожене 

будівництво) 
Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

40 40 0 0 0 0 0 0 80 

Джерела фінансування: міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  
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Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.1.3. Створення Промислового парку 

Назва проекту: 33.Створення Промислового парку 

Цілі проекту: 
Створити умови для розвитку бізнесу та залучення інвестицій н 
території Баштанської міської ради шляхом організації робіт по 
облаштуванню Промислового парку 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

На території Баштанської міської ради наразі немає ділянок, які 
були б облаштовані і підготовлені в якості пропозицій для 
розміщення бізнесових об’єктів, разом з тим в анкетах мешканці 
зазначали серед основних проблем, які треба вирішити – в т.ч. 
безробіття. Передбачається, що створення Промислового парку, 

що сприятиме активізації бізнесової діяльності та створенню 
нових робочих місць на території Баштанської міської ради. 

Очікувані результати: • створено Промисловий парк на території Баштанської міської 
ради 

Ключові заходи проекту: 

• Розробити проектно-кошторисну документацію для 
Промислового парку в 2018 р.; 
• Вивчити можливості фінансування Промислового парку з 

державних фондів, фондів Європейського Союзу та інших 
можливостей; 
• Підготувати проект на залучення зовнішніх джерел 
фінансування для облаштування Промислового парку; 

• Облаштувати Промисловий парк; 

• Здійснити комплекс заходів по залученню потенційних 
підприємців та підприємств, як з українським, так і 
закордонним капіталом, для розміщення своїх виробництв на 
території Промислового парку; 
• Ввести даний об’єкт в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

600 0 10000 0 0 0 0 0 10600 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт, 
приватні підприємства та підприємці. 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.1.4. Створення Інкубатора розвитку підприємництва 

Назва проекту: 34.Створення Інкубатора розвитку підприємництва 

Цілі проекту: 
Створити умови для розвитку бізнесу та залучення інвестицій на 

території Баштанської міської ради шляхом організації робіт по 
облаштуванню Інкубатора розвитку підприємництва 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 23,1 тис. осіб 



Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на 2018-2025 роки 

 

85 

 

отримувачів вигод 

Стислий опис проекту: 

На території Баштанської міської ради наразі немає об’єктів, які 
стимулювали б розвиток підприємництва та створення нових 
робочих місць. Якщо реєструються нові підприємці-фізичні 
особи з місцевих мешканців – то це, переважно, в сфері торгівлі 
та наданні послуг. Можливості для працевлаштування в діючих 
підприємствах, закладах, установах та організаціях обмежені 
фактично бюджетною сферою, ПАТ «Баштанський сирзавод», 
ПАТ «Зоря Інгулу» та деякими іншими. Баштанським районним 
центром зайнятості населення здійснюється підтримка починань 
щодо заснування власної справи, але особи, які бажали б 
заснувати власну справу стикаються із відсутністю в потрібному 
обсязі початкового капіталу, значною для них вартістю оренди 
приміщень та ін., якщо мова йде саме про виробничі напрямки 
підприємництва, що стимулювали б у свою чергу створення 
додаткових робочих місць.  

Очікувані результати: • створено Інкубатор розвитку підприємництва на території 
Баштанської міської ради 

Ключові заходи проекту: 

• Розробити проектно-кошторисну документацію для 
Інкубатора розвитку підприємництва в 2020 р.; 
• Вивчити можливості фінансування Інкубатора розвитку 
підприємництва в державних фондів, фондів Європейського 
Союзу та інших можливостей; 
• Підготувати проект на залучення зовнішніх джерел 
фінансування для облаштування Інкубатора розвитку 
підприємництва; 
• Облаштувати Інкубатор розвитку підприємництва; 
• Здійснити комплекс заходів по залученню потенційних 
клієнтів для розміщення своїх виробництв на території 
Інкубатора розвитку підприємництва; 

• Ввести даний об’єкт в експлуатацію. 
Період здійснення:  2021 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 300 5000 0 0 0 0 5300 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт, 
приватні підприємства та підприємці. 

Інше:  

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.1.5. Залучення до розміщення на території громади підприємств 

сонячної та вітрової енергетики 

Назва проекту: 
35. Залучення до розміщення на території Баштанської міської 
потужностей сонячної енергетики 

Цілі проекту: раціонально використати наявні земельні ділянки та створити 
нові робочі місця 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 23,1 тис. осіб 
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отримувачів вигод 

Стислий опис проекту: 

На території Баштанської міської ради потенційно є ділянка, яка 
може бути запропонована під розміщення таких потужностей, 
орієнтовна площа 200 га – біля м.Баштанка в районі ПАТ 
«Миколаївобленерго» та біля с.Явкине орієнтовно 5 га. 

Очікувані результати: • створено 26 робочих місць 

Ключові заходи проекту: 

• провести переговори із потенційними інвесторами щодо 
розміщення даних потужностей; 
• провести комплекс робіт по відведенню земельної ділянки під 
даний об’єкт; 
• виготовти технічну документацію для будівництва сонячної 
електростанції; 
• ввести в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 
 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

2000 2000 0 0 0 0 0 0 4000 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, приватні підприємці та 
підприємства 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.1.5. Залучення до розміщення на території громади підприємств 

сонячної та вітрової енергетики 

Назва проекту: 
36. Залучення до розміщення на території Баштанської міської 
потужностей вітрової енергетики 

Цілі проекту: раціонально використати наявні земельні ділянки та створити 
нові робочі місця 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Погодні умови дозволяють розміщувати вітрові електростанції на 
території Баштанської міської ради, потенційно придатні 
земельні ділянки можна теж розглядати, але офіційних висновків 
експертів наразі немає. 

Очікувані результати: 
• на території Баштанської міської ради розміщено вітрову 

електростанцію; 
• створено не менше 5 робочих місць. 

Ключові заходи проекту: 

• Залучити експертів для визначення місць потенційного 
розміщення вітряків; 
• провести переговори із потенційними інвесторами щодо 
розміщення даних потужностей; 
• провести комплекс робіт по відведенню земельної ділянки під 
дані об’єкти; 
• виготовти технічну документацію для будівництва вітрової 
електростанції; 
• ввести в експлуатацію. 

Період здійснення:  2021 р. 
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Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, виконавці робіт, 
приватні підприємства та підприємці. 

Інше:  

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 
2.2.Розвиток туризму 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.2.1. Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня 
впізнаваності громади 

Назва проекту: 37. Підготовка привабливих туристичних пропозицій на 
території Баштанської міської ради 

Цілі проекту: Створити бачення Баштанської міської ради – як потенційної 
цікавої для туристів громади.  

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Не менше 100 місцевих мешканців, залучених до роботи в 
розроблених потенційних «туристичних пропозиціях»   

Стислий опис проекту: 

На сьогодні повністю відсутнє бачення та комплексний підхід 
щодо розвитку туризму на території Баштанської міської ради. 
Поодинокі цікавинки не поєднані в єдине ціле, не сплановано 
потрібні роботи щодо розбудови інфраструктури та можливостей 
організації туристичих кластерів, і відповідно, повністю відсутня 
промоційна складова. 
    Серед потенційних «цікавинок» розглянути козацький маяк та 
козацький зимівник. Можна встановити такий «Маяк», як об’єкт 
туризму можливе біля траси, роз’їзду Піски-Добре. Також 
можливе встановлення такого туристичного об’єкту на території 
колишніх козацьких поселень-зимівників, таких як 
Христофорівка, Піски, Константинівка.Розташовані на території 
села такі об’єкти мають свої переваги, так як поблизу можливо 
проводити ярмарки, козацькі забави-ігрища. До того такий об’єкт 
можливо доповнити козацьким куренем, або ж такий об’єкт може 
сам стати елементом об’єкту туризму - реконструйованого 
«Козацького табору-зимівника». Який може слугувати для 
літнього вишколу, патріотичного виховання дітей шкільного 
віку. 
      Також варто розглянути пропозицію встановлення 
туристичного об’єкту «вітряного млина». Прилегла територія 
об’єкту  повинна бути зарезервована для проведення можливих 
культурно масових заходів (виступів народних колективів, 
проведення ярмарків сувенірної продукції та інше). 

Для виготовлення сувенірної продукції можна 
використовувати глину, а для цього треба придбати або 
облаштувати піч для обпалювання глиняних виробів. Для 
формування «візитівки» Баштанської міської ради (слоган та 
графічне зображення) варто залучити молодь з навчальних 
закладів, організувати конкурс. 
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Також передбачити облаштування приміщення, де можна 
було б виставляти вироби місцевих майстрів (картини, сувенірну 
продукцію та ін.) і проводити майстер-класи для бажаючих. 

Варто розглянути можливості реконструкції філії музею в 
с.Христофрівка як потенційного сучасного туристичного об’єкта. 

Очікувані результати: 

• комплексно розроблено не менше 3 привабливих туристичних 
пропозиції; 

• підготовлено рекламну продукції з просування даних 
маршрутів всередині та поза громадою. 

Ключові заходи проекту: 

• створити робочу групу в складі істориків, представників 
бізнесу, потенційно зацікавлених ініціативних мешканів, 
представників влади, журналістів та ін. щодо розробки 
туристичних пропозицій та вибору цільової групи, для якої чи 
яких ці маршрути розроблятимуться; 

• розробити комплексно не менше 3 привабливих туристичних 
маршрутів; 

• розробити та виготовити промоційну продукцію. 
Період здійснення:  2018 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

50 50 50 50 50 50 50 50 400 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, громадські організації, 
ініціативні мешканці 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.2.1. Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня 
впізнаваності громади 

Назва проекту: 38.Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в 
с.Христофорівка на Всеукраїнський рівень  

Цілі проекту: Популяризація на Всеукраїнському рівні байкерського 
фестивалю «Чупакабра» в с.Христофорівка 

Територія впливу 
проекту: 

с.Христофорівка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В с.Христофорівка мешкає 971 особа, до фестивалю буде 
залучено не менше 300 байкерів – представників різних областей 
України 

Стислий опис проекту: 
Кожного року в с.Христофорівка проводиться фестиваль 
байкерів, проектом передбачено широка його популяризація на 
Всеукраїнському рівні.   

Очікувані результати: • Кількість учасників фестивалю щороку – не менше 300 осіб; 
• Баштанська громада отримує впізнаваність  

Ключові заходи проекту: 

• Виготовлення 3-хвилинного промоційного ролика фестивалю; 
• Забезпечення реклами за 2 тижні до проведення фестивалю на 

радіоканалах (Радіо ROKS та ін.) та виготовлення рекламних 
флаєрів; 

• Підготовка туристичних екскурсійних маршрутів для гостей 
фестивалю (має влючати елементи історії, харчування); 

• Розробка та виготовлення сувенірної продукції; 
• Підготовка потенційної культурної розважальої програми (рок-
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гурти та ін.); 
• Планування та підготовка інфраструктури (доїзду, 

облаштування місця проведення, столики, місця для сидіння, 
санвузли, пожежна безпека та медичне забезпечення, 
організація продажу сувенірної продукції – футболок, значків 
та ін. та продуктів харчування); 

• Підготовка широкої інформаційної кампанії в ЗМІ (запрошення 
журналістів обласних та національних ЗМІ на час проведення 
фестивалю). 

Період здійснення:  2018 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

60 60 60 60 0 0 0 0 240 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, громадські організації, 
ініціативні мешканці 

Інше:  

 

 
Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.2.2.Відновлення об’єктів культурної спадщини 

Назва проекту: 
39.Створення картотеки музейних об’єктів ОТГ та таких 
об’єктів, які мають місцеву цінність, що розміщені на території 
Баштанської ОТГ 

Цілі проекту: 
Визначити наявність об’єктів, які мають місцеву цінність та 
можуть бути використані в якості потенційних туристичних 
об’єктів, та створити їх картотеку. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

0,5 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

На сьогодні на території Баштанської ОТГ немає жодного 
документу, де обліковувалися б наявні музейні об’єкти ОТГ та 
такі, що мають мають місцеву цінність. Так, в с.Шляхове 
частково збереглась будівля кірхи, а в с.Явкине – церкви, що 
можуть стати потенційними туристичними об’єктами, але на 
сьогодні вони не перебувають в жодному офіц. переліку об’єктів 
культурної спадщини та таких, що мають місцеву цінність. Про 
долю та наявність інших інформації дуже мало. Передбачається 
здійснення аналізу та формування такої картотеки, що в 
подальшому може бути використана для включення до розробки 
туристичних, освітніх маршрутів. 

Очікувані результати: 
• створено картотеку музейних об’єктів та таких об’єктів, які 

мають місцеву цінність, що розміщені на території Баштанської 
об’єднаної територіальної громади. 

Ключові заходи проекту: 

• Зійснити моніторинг наявних об’єктів на території ОТГ, що 
можуть бути включені до картотеки, як такі, що мають місцеву 
цінність і можуть бути використані для включення до 
потенційних туристичних, освітніх маршрутів; 

• Сформувати картотеку об’єктів на території ОТГ, що можуть 
бути включені до картотеки, як такі, що мають місцеву цінність 
і можуть бути використані для включення до потенційних 
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туристичних, освітніх маршрутів. 
Період здійснення:  2018  р.: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

30 0 0 0 0 0 0 0 30 

Джерела фінансування: міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.2.3. Створення сучасної музейної системи Баштанської ОТГ 

Назва проекту: 58. Створення єдиної сучасної музейної системи на базі 
Баштанського краєзначого музею 

Цілі проекту: 

Створити у громаді  єдину сучасну музейну систему для розвитку, 
збереження та інтерпретації історичних, духовних, культурних 
цінностей Баштанської громади та формування освітнього-

інформаційного простору  

Територія 
впливу проекту: Баштанська міська рада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів 
вигод: 

22,7 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту: 

Однією з ключових проблем музейної сфери часто 
називають брак фінансування та неефективну модель державного, 
місцевого управління. Однак біди українських музеїв, в тому числі і 
музеїв Баштанської об’єднаної громади, не лише від браку коштів, 
їхні проблеми значно глибші, адже більшість із них давно втратили 
зв’язок із суспільством та своїми відвідувачами, перетворилися на 
консервативні науково-дослідні інституції, які не знають, якою 
мовою, як і про що сучасний музей має говорити зі своєю 
аудиторією. Українські музеї фактично не проводять маркетингові 
дослідження й не аналізують очікування публіки від своїх програм і 
сервісів. Вітчизняним музеям бракує критичного переосмислення 
своїх експозицій. Остерігаючись різких змін музейного наративу, 
куратори переважно вдаються до косметичних, а не до докорінних 
змін експозиційної роботи. Очевидною є й відсутність місії та візії 
розвитку більшості музеїв, їх слабкий зв’язок із місцевими 
громадами та небажання відповідати на запити суспільства, 
пропонуючи відвідувачам нові сервіси та програми. 
Передбачається створення єдиної сучасної музейної системи на базі 
Баштанського краєзначого музею, що дасть змогу об’єднати інші 
музеї громади для налагодження спільної візії роботи, доповнення 
одне одного та стимулювання розвитку. Крім того планується 
розробка концепції розвитку та залучення фінансування.  
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Реорганізація Баштанського краєзнавчого музею створить 
якісний майданчик не лише для популяризації історії, культури та 
цінностей екології в самій громаді, а працюватиме над механізмами 
популяризації цього на зовні. Планується, що Баштанський 
краєзнавчий музей стане комунікативним центром та майданчиком 
для проведення наукових конференцій, які б мали на меті критично 
переосмислювати минуле, сьогодення та формування візії 
майбутнього. Формування нового музею Баштанської громади 
матиме міцний стимул для розвитку краєзнавства та залучення 
напрацювань в освітніх цілях, в роботі з підростаючим поколінням, 
що матиме на меті не лише збільшення історичної свідомості, 
культурних та мистецьких цінностей, а і інклюзивних практик.  

Очікувані 
результати: 

- проведена реорганізація, реконструкція та реекспозиція 
Баштанського краєзнавчого музею, музею історії і образотворчого 
мистецтва села Христофорівка;   

- сформовано та наповнено туристичні маршрути, 
екостежки, включення об’єктів музейної системи у туристичні 
маршрути громади; 

- створено науковий центр, коворкінг-центр 

- розвинені народні промисли та художня творчість 

Ключові заходи: 

- виготовлення ПКД на реконструкцію, капітальний ремонт 
приміщень Баштанського краєзнавчого музею, музею історії і 
образотворчого мистецтва села Христофорівка  

- укласти договори із підрядними організаціями на виконання робіт 
на реконструкцію, капітальний ремонт приміщень Баштанського 
краєзнавчого музею, музею історії і образотворчого мистецтва села 
Христофорівка; 

- провести оновлення існуючих експозицій та розробку нових; 

- створити коворкінг-центр, придбати необхідне обладнання, меблі; 

- розвиненні 4 народні промисли; 

Період 
здійснення: 

2018 – 2025 р.р. 

 

Орієнтована 
вартість 
проекту, тис.грн. 
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Джерела 
фінансування: 

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти 
МТД 

Ключові Виконавчий комітет Баштанської міської ради, відділ культури та 
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потенційні 
учасники 
проекту: 

розвитку туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради, 
Український Кризовий медіа центр. 

Інше:  

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 
2.3.Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бзнесу 

 

Завдання стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.3.1. «Створення фінансових та інституційних механізмів 
підтримки малого і середнього підприємництва» 

Назва проекту: 55. «Створення фінансових та інституційних механізмів 
підтримки малого і середнього підприємництва» 

Цілі проекту: 
Стимулювання розвитку суб’єктів малого і середнього 
підприємництва з метою формування конкурентного середовища 
та підвищення рівня їх конкурентоспроможності; 

Територія впливу 
проекту: Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 22,7 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Для побудови ефективної системи ведення бізнесу важливо 
створити прогнозоване та ефективне регуляторне поле, в якому 
будуть збалансовано враховуватися реальні потреби суспільства 
та економічні потреби бізнесу на функціональні можливості 
органу місцевої влади. 

Очікувані результати: 

- визначено місцеві пріоритетів розвитку, формування та 
реалізація регіональних програм підтримки підприємництва, 
сприяння створенню інфраструктури підтримки МСП, 
оптимізація і здешевлення процедури надання адміністративних 
послуг; 
- удосконалено системи статистичного обліку діяльності МСП, що 
здійснюватиметься шляхом запровадження нових статистичних 
показників та методів аналізу, які дозволяють більшою мірою 
відобразити стан розвитку МСП. 

Ключові заходи: 

- створено координаційну раду за участю підприємців та бізнес 
структур; 
- розроблено програму підтримки МСП Баштанської ОТГ. 
- створення статистичної бази даних обліку діяльності МСП 

Період здійснення: 2018 – 2025 рр. 
Орієнтована вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

 50,0 51,0 55,0 57,0 57,0 60,0 63,0 393,0 

Джерела фінансування: міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту: Виконавчий комітет Баштанської міської ради, підприємці. 

Інше:  



Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на 2018-2025 роки 

 

93 

 

 

Завдання стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.3.2. Формування інформаційної, освітньої та торговельної 
інфраструктури для МСП 

Назва проекту: 56. Формування інформаційної, освітньої та торговельної 
інфраструктури для МСП 

Цілі проекту: 
Створення інформаційної, освітньої та торговельної інфраструктури 
для малого та середнього підприємництва на території Баштанської 
ОТГ. 

Територія впливу 
проекту: Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 22,7 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту: 

На території Баштанської міської ради наразі немає місця, яке б було 
центром підтримки місцевого бізнесу та соціально-культурного 
відпочинку жителів.. Крім того є потреба у створені єдиного 
інформаційного ресурсу для підприємців громади, а також місць де 
підприємці змогли б отримувати консультаційно - інформаційні 
послуги. Передбачається, що облаштування місць інформаційної, 
освітньої та торговельної інфраструктури для МСП, сприятиме 
активізації малого і середнього підприємництва в громаді, розвитку 
економічного потенціалу громади 

Очікувані 
результати: 

1. Створено єдиний інформаційний ресурсу для підприємців, а саме 
створено та забезпечено функціонування єдиного інформаційного 
інтернет-ресурсу для підприємців, в тому числі потенційних, має на 
меті побудову ефективної системи надання практичних 
підприємницьких знань, навичок та корисної інформації; 
2. Створення мережі інфраструктури ведення підприємницької 
діяльності. Для покращення умов ведення бізнесу та збільшення 
інвестиційної привабливості передбачається створення мережі 
спеціально облаштованих територій та місць ведення 
підприємницької діяльності, в тому числі: 
- створення громадської ринково - фестивальної площі-трансформеру 
«Ярмаркова» - 2018 р. - 2019 р.  
3. Створено умови для розвитку та популяризація підприємництва, а 
саме:  
- створення та функціонування ефективно діючої системи навчання 
та розвитку компетенції підприємливості; 
− покращення доступу до професійних консультаційних послуг, 
таких, як надання ринкової інформації, сприянням поліпшенню 
продукції та вдосконалення процесів та запровадженню систем 
управління якістю, технологій, менеджменту, обліку, лідерства тощо; 
− проведення на постійній основі Тижнів МСП, метою яких є 
інформування підприємців про наявні можливості підтримки, а також 
заохочення населення до підприємницької діяльності; 
рекламувати продукцію місцевих товаровиробників на різних 
заходах,фестивалях. ярмарках,які будуть проводитись у громадах; 
- сприяти МСП в організації програм з обміну досвідом; 
- забезпечено доступ суб’єктів до актуалізованої інформації про 

кількість та стан нежитлових приміщень державної та комунальної 
власності, земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
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, які можуть бути передані у власність чи оренду, а також об’єкти 
комунальної власності,що пропонуються до продажу на аукціоні; 
- сприяння доступу стартапів до фінансування в рамках міжнародних 
програм розвитку;  
− розвиток інструментів фінансової освіти для мікро та малого 
бізнесу для поширення використання наявних інструментів та 
ринкових можливостей. 

Ключові заходи: 

- створити інформаційний інтернет-ресурсу для підприємців; 
- розробити проектно-кошторисну документацію та ескізний проект 
створення громадської ринково - фестивальної площі -трансформеру 
«Ярмаркова» 

- підготувати проект на залучення зовнішніх джерел фінансування 
для облаштування громадської ринково - фестивальної площі -

трансформеру «Ярмаркова»; 
- облаштувати громадську ринково - фестивальну площу -

трансформер «Ярмаркова»; 
- підготувати концепцію фестивалю меду спільно з ГО «Баштанський 
мед»; 
- розробити концепцію діяльності громадської ринково - 

фестивальної площі -трансформеру «Ярмаркова» 

- здійснити комплекс заходів по залученню потенційних підприємців 
до впровадження своєї діяльності на території ринково - фестивальну 
площу -трансформер «Ярмаркова» 

Період здійснення: 2018 – 2025 рр. 
 Орієнтована 
вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

300,0 3200,0 300,0 300,0 350,0 350,0 400,0 400,0 5600,0 

Джерела 
фінансування: міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, відділ з питань 
розвитку економіки, торгівлі та оподаткування, представники МСП 
Баштанської ОТГ, відділ енергоменеджменту, муніципальних 
ініціатив та інвестицій. 

Інше:  

 

Завдання стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.3.2. Формування інформаційної, освітньої та торгівельної 
інфраструктури для МСП 

Назва проекту: 57. Підтримка кооперативного руху на селі 

Цілі проекту: Розвиток сільської місцевості шляхом підвищення добробуту і 
соціального рівня мешканців Баштанської ОТГ 

Територія впливу 
проекту: Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 22,7 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту: 

Баштанська ОТГ має високий рівень сільськогосподарської 
зайнятості серед населення. Мешканці громади самостійно 
вирощують зернові культури, ягоди, овочі, фрукту, займаються 
бджільництвом, тваринництвом. Проводиться таке виробництво за 
різними технологіями, тому і кількість продукції у кожного різна. 
Окрім цього, самостійне знаходження ринку збуту має менш 
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позитивний результат, ніж організована реалізація продукції. 
Необхідно відмітити, що більшість людей, які самостійно 
займаються с/г діяльністю, податків до бюджету не сплачують. 
Дану проблему можна вирішити шляхом створення с/г 
кооперативів різних видів та форм. 

Очікувані результати: 

Зростання інфраструктури кооперативних інституцій, а саме: 
- створено кооператив бджолярів - 2019 р. 
Придбано обладнання для кооперативу; розроблено бренд, 
проведено фестиваль меду - 2019 р. 
Створено музей бджолярства, школа молодого бджоляра - 2020 р. 

Ключові заходи: 

Роз’яснювальна робота в ОТГ про переваги кооперативу 

Ремонт приміщення  
Закупівля та монтаж обладнання 

Проведення навчання для членів кооперативу та потенційних 
учасників. 
Розробка бренд-буку, брендової тари, інформаційних стендів, 
наліпок та інше. 
Реалізація товару. 
Підготовка концепції фестивалю меду 

Проведення фестивалю 

Збір експонатів для музею бджолярства, та матеріалів для школи 
бджоляра. 

Період здійснення: 2018 – 2025 рр. 
Орієнтована вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

- 1000,00 500,00 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2500,0 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту: Виконавчий комітет Баштанської міської ради, бджолярі,  

Інше:  

 

 

 

 
 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 
3.1.Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 40.Придбання шкільних автобусів 

Цілі проекту: Забезпечення доступу дітей до якісної освіти 
Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Кількість учнів в Новоєгорівській ЗОШ – 133 ос., 
Новопавлівській ЗОШ – 80 ос., Плющіській ЗОШ – 164 ос., 
Христофорівській – 70 ос., Якинській ЗОШ – 106 ос.; БДЮТ – 
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1042 ос., ДЮСШ – 370 ос. 

Стислий опис проекту: 

Діти, в якому б нселеному пункті вони не проживали, повинні 
мати доступ до якісної освіти. На сьогодні не у всіх сільських 
школах є можливість отримати цю якісну освіту, а питання 
підвозу дітей ускладнюється не тільки через незадовільний стан 
доріг, але і відсутність транспорту, за допомогою якого можна 
було б здійснювати перевезення дітей. Саме тому з метою 
збезпечення доступу дітей до якісної освіти, є необхідність в 
придбанні шкільних автобусів. 

Очікувані результати: • Придбано 7 од. автобусів 

Ключові заходи 
проекту: 

Придбати автобуси для: 
2018 р. - Новоєгорівська ЗОШ 

2019 р. -Новопавлівська ЗОШ 

2020 р. - Плющівська ЗОШ 

2021 р. - Христофорівська ЗОШ 

2022 р. - Явкинська ЗОШ 

2023 р. - БДЮТ 

2024 р. -ДЮСШ 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 10500 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 41. Придбання лінгафоних кабінетів для закладів освіти  

Цілі проекту: Забезпечення учнів можливостями для якісної освіти 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

2353 учні 

Стислий опис проекту: 

Було проведно аналіз щодо рівня забезпечення дітей належним 
устаткуванням для забезпечення навчального процесу по школах 
територіальної громади відповідно до встановлених нормативно-

правових документів. Незалежно від місця проживання дитини, 
вона повинна мати доступ до якісної освіти. Саме тому з метою 
забезпечення учнів якісною освітою є потреба у впроваженні 
даного проекту. 

Очікувані результати: • Придбано та установлено 14 лінгафонних кабінетів 

Ключові заходи 
проекту: 

2018 р. - Баштанська гімназія, Баштанська ЗОШ №1 (2 од.), 
Баштанська ЗОШ №2 (2 од.) 
2019 р. - Новоєгорівська ЗОШ, Добренська ЗОШ 

2020 р. - Христофорівська ЗОШ 

2021 р. - Плющівська ЗОШ 
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2022 р. - Новопавлівська ЗОШ 

2023 р. - Пісківська ЗОШ 

2024 р. - Явкинська ЗОШ 

2025 р. - Новосергіївська ЗОШ, Новоіванівська ЗОШ 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

555 370 185 185 185 185 185 370 2220 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 
 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 
42.Придбання комп’ютерної  техніки та ліцензійних програмних 
засобів для комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді та 
спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради  

Цілі проекту: Забезпечення учнів можливостями для якісної освіти 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

2353 учні 

Стислий опис проекту: 

Було проведно аналіз щодо рівня забезпечення дітей належним 
устаткуванням для забезпечення навчального процесу по школах 
територіальної громади відповідно до встановлених нормативно-

правових документів. Незалежно від місця проживання дитини, 
вона повинна мати доступ до якісної освіти. Саме тому з метою 
забезпечення учнів якісною освітою є потреба у впроваженні 
даного проекту. 

Очікувані результати: • Придбано та установлено комп’ютерну техніку та ліцензійні 
програмні засоби у 12 закладах. 

Ключові заходи 
проекту: 

Придбати та встановити відповідно до програм забезпечення 
комп’ютерною технікою та ліцензійними програмними засобами 

(загальна сума 2100 тис. грн.) ,а саме: Баштанська гімназія; 

Баштанська ЗОШ№1, Баштанська ЗОШ №2, Добренська ЗОШ, 

Новоєгорівська ЗОШ, Христофорівська ЗОШ, Плющівська ЗОШ, 

Новопавлівська ЗОШ, Пісківська ЗОШ, Явкинська ЗОШ, 

Новосергіївська ЗОШ, Новоіванівська ЗОШ 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 
262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 2100 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 
43.Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для 
комунальних закладів освіти  

Цілі проекту: Забезпечення учнів можливостями для якісної освіти 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

2353 учні 

Стислий опис проекту: 

Було проведно аналіз щодо рівня забезпечення дітей належним 
устаткуванням для забезпечення навчального процесу по школах 
територіальної громади відповідно до встановлених нормативно-

правових документів. Незалежно від місця проживання дитини, 
вона повинна мати доступ до якісної освіти. Саме тому з метою 
забезпечення учнів якісною освітою є потреба у впроваженні 
даного проекту. 

Очікувані результати: • Придбано та установлено 12 кабінетів природничо-математичного 
циклу 

Ключові заходи 
проекту: 

2018 р. - Баштанська гімназія,  
2019 р. – Баштанська ЗОШ №1,  
2020 р. – Баштанська ЗОШ №2, Новосергіївська ЗОШ 

2021 р. – Новоєгорівська ЗОШ, Добренська ЗОШ 

2022 р. – Новопавлівська ЗОШ 

2023 р. - Христофорівська ЗОШ, Пісківська ЗОШ  

2024 р. – Плющівська ЗОШ, Новоіванівська ЗОШ 

2025 р. - Явкинська ЗОШ 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

813 813 1626 1626 813 1626 1626 813 9756 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 
 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 
44.Встановлення та реконструкція спортивних  майданчиків  та 
ремонт бігових доріжок 

Цілі проекту: Забезпечення учнів можливостями для якісної освіти 

Територія впливу Баштанська міська рада 
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проекту: 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

2353 учні 

Стислий опис проекту: 

Було проведно аналіз щодо рівня забезпечення дітей належним 
устаткуванням для забезпечення навчального процесу по школах 
територіальної громади відповідно до встановлених нормативно-

правових документів. Незалежно від місця проживання дитини, 
вона повинна мати доступ до якісної освіти. Саме тому з метою 
забезпечення учнів якісною освітою є потреба у впроваженні 
даного проекту. 

Очікувані результати: • Встановлено, реконструйовано 12 спортивних майданчиків із 
біговими доріжками  

Ключові заходи 
проекту: 

2018 р. - Баштанська гімназія,  
2019 р. – Баштанська ЗОШ №1,  
2020 р. – Баштанська ЗОШ №2, Новосергіївська ЗОШ 

2021 р. – Новоєгорівська ЗОШ, Добренська ЗОШ 

2022 р. – Новопавлівська ЗОШ 

2023 р. - Христофорівська ЗОШ, Пісківська ЗОШ  
2024 р. – Плющівська ЗОШ, Новоіванівська ЗОШ 

2025 р. - Явкинська ЗОШ 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

150 150 300 300 150 
300 

300 150 1800 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 
45.Проведення капітального ремонту будівель, обладнання 
дошкільних  навчальних закладів 

Цілі проекту: Створити умови дітям для отримання якісної дошкільної освіти 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

888 осіб 

Стислий опис проекту: 

Приміщення дошкільних навчальних закладів, особливо, в 
сільській місцевості, потребують ремонту. Було проаналізовано 
наявну ситуацію та визначено потребу в проведення капітального 
ремонту будівель дошкільних закладів по кожному населеному 
пункту громади. 

Очікувані результати: • Здійснено капітальний ремонт будівель, обладнання 13 дошкільних 
навчальних закладів 

Ключові заходи 
проекту: 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію; 
• Здійснити проведення капітального ремонту будівель, обладнання 
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дошкільних  навчальних закладів  ДНЗ с.Піски, ДНЗ с. Добре, ДНЗ 
с.Плющівка, ДНЗ с.Христофорівка, ДНЗ  «Ягідка», ДНЗ Дюймовочка  
ДНЗ  с.Новоєгорівка, ДНЗ с.Новосергіївка, ДНЗ Віночок, ДНЗ 
Чебурашка, ДНЗ с.Явкине, ДНЗ с.Новопавлівка, ДНЗ с.Новоіванівка 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

962,5 

962,5 962,5 962,5 962,5 962,5 962,5 962,5 

7700 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 
 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 
46.Проведення реконструкції з  використанням 
енергозберігаючих  технологій  будівель приміщень  
позашкільних  навчальних закладів БДЮТ та ДЮСШ 

Цілі проекту: Створити умови дітям для отримання якісної позашкільної освіти 

Територія впливу 
проекту: 

м.Баштанка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1412 дітей 

Стислий опис проекту: 

В сфері позашкільної освіти зайнято 1,4 тис. дітей, а приміщення, 
в яких розташовані дані заклади – БДЮТ та ДЮСШ, не в повній 
мірі відповідають потребі, і потребують реконструкції. Тому для 
забезпечення дітей якісною позашкільною освітою є потреба у 
впроваженні даного проекту. 

Очікувані результати: • Здійснено реконструкцію приміщень БДЮТ та ДЮСШ та 
створено умови для якісної дошкільної освіти дітей 

Ключові заходи 
проекту: 

Здійснити реконструкцію будівель БДЮТ та ДЮСШ 

Період здійснення:  2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 
0 500 500 0 0 0 0 

1000 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 
47.Проведення реконструкції з  використанням 
енергозберігаючих  технологій  будівель приміщень  Баштанської 
ЗОШ №1та Баштанської ЗОШ №2 

Цілі проекту: Створити умови дітям для отримання якісної середньої освіти 

Територія впливу 
проекту: 

м.Баштанка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1257 учнів 

Стислий опис проекту: 
При підготовці даного технічного задання було встановлено, що 
частина приміщень Баштанської ЗОШ №1 та приміщення 
Баштанської ЗОШ №2 потребують реконструкції для 
забезпечення дітей якісною середньою освітою. 

Очікувані результати: • Здійснено реконструкцію приміщень Баштанської ЗОШ №1 та 
ЗОШ №2 та створено умови для якісної середньої освіти дітей 

Ключові заходи 
проекту: 

Здійснити реконструкцію приміщень Баштанської ЗОШ №1 та 
ЗОШ №2 

Період здійснення:  2019 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 
1000 1000 0 0 0 0 0 

2000 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 
 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 48.Проведення капітального ремонту  будівель, обладнання 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Цілі проекту: Створити умови дітям для отримання якісної середньої освіти 

Територія впливу 
проекту: 

м.Баштанка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1097 учнів 

Стислий опис проекту: 

Було проведно аналіз щодо рівня відповідності приміщень шкіл 
громади для забезпечення навчального процесу. Незалежно від 
місця проживання дитини, вона повинна мати доступ до якісної 
освіти. Саме тому з метою забезпечення учнів якісною освітою є 
потреба у впроваженні даного проекту. 

Очікувані результати: • Здійснено реконструкцію приміщень 10 шкіл та створено умови 
для якісної середньої освіти дітей 

Ключові заходи 
проекту: 

• Виготовити проектно-кошторисну документацію; 
• Здійснити капітального ремонту  будівель, обладнання 
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загальноосвітніх   навчальних закладів: Баштанська гімназія 

Новоєгорівська ЗОШ, Добренська ЗОШ, Христофорівська ЗОШ, 

Плющівська ЗОШ, Новопавлівська ЗОШ, Пісківська ЗОШ, 

Явкинська ЗОШ, Новосергіївська ЗОШ, Новоіванівська ЗОШ 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

812,5 
812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 

6500 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 
 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та спорту 

Назва проекту: 49. Нове будівництво спортивного залу для греко – римської 
боротьби в м.Баштанка 

Цілі проекту: Створити умови для молоді та дорослих для занять з греко-

римської боротьби 

Територія впливу 
проекту: 

м.Баштанка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

500 осіб, в т.ч. 250 осіб - молодь 

Стислий опис проекту: 

На сьогодні заняття з греко-римської боротьби відбуваються в 
спортивному залі відділення поліції в м.Баштанка. Зала не є 
пристосованою для цього виду спорту, особливо, для проведення 
змагань, в т.ч. обласного рівня, які відбуваються в Баштанці. В 
подальшому передбачається розширення масштабу змагань та 
виведення даного виду спорту в Баштанській ОТГ на новий 
розвитковий рівень. 

Очікувані результати: • Побудовано та введено в експлуатацію зал для греко-римської 
боротьби. 

Ключові заходи 
проекту: 

• Підготувати проектно-кошторисну документацію; 
• Відібрати підряну організацію; 
• Здійснити будівництво залу та ввести його в експуатацію. 

Період здійснення:  2019 р. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 7200 0 0 0 0 0 0 7200 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

Завдання 3.1.1. Підвищення  спроможності закладів освіти та 
спорту 

Назва проекту: 
69.Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського 
району Миколаївської області 

Цілі проекту:  

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Мешканці Баштанської ОТГ - 22594 осіб та сусідніх 
регіонів: Воскресенська ОТГ (5,9 тис.осіб), Новобузький район 
(15,7 тис.осіб), Березнегуватський район (20,7 тис.осіб), 
Снігурівський район (40,4 тис.осіб).  

Стислийопис проекту: 

Для процесу формування сталого економічного зростання 
Баштанської об’єднаної територіальної громади  (ОТГ) органи 
місцевого самоврядування мають на меті створити громаду з 
високим рівнем інвестиційної та туристичної привабливості. 
Необхідно відмітити, що Баштанська ОТГ має потенційно великі 
можливості для розвитку спорту, що є важливим засобом 
сприяння підвищенню соціальної і трудової активності людей. 
Проте, длявдосконалення та впровадження нових механізмів 
розвитку у сфері спорту, громаді бракує потужної 
інфраструктури. Тому, виникла ідея нового будівництва, а саме: 
будівництва басейну для плавання збірного типу. Реалізація 
такого проекту задовольнить потреби населення та 
стимулюватиме до ведення здорового способу життя, що так 
необхідно для розвиткумолоді, власногодобробуту та 
успішногорозвиткумайбутньогопокоління. Але, головним 
здобутком від реалізації проекту, має стати покращення 
інвестиційного клімату громади та розвиток туризму. У 
перспективі передбачається створення готелю для комфортного та 
затишного перебування гостей у нашому місті, а в подальшому – 

забезпечення громади школою-інтернатом для «майбутніх 
чемпіонів». 

Очікувані результати: 

- Збудовано новий об’єкт інфраструктури. 
- Забезпечено громаду сучасним та комфортним басейном 

для плавання. 
- Надано нові робочі місця. 
- Розширено діяльність у сфері спорту. 
- Підвищено інвестиційну та туристичну привабливість 

місцевості. 
- Стимулювання до ведення здорового способу життя. 
- Покращено надання послуг населенню. 

Ключові заходи 
проекту: 

- Проведення робіт з будівництва басейну для плавання 
відповідно до виготовленої проектно-кошторисної 
документації; 

- Висвітлення результатів проекту у ЗМІ, 
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урочисте відкриття об’єкту. 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

25000,00 22000,00      47000,00 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, відділ 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій. 

Інше:  

 
 

 Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 
3.2.Підвищення якості послуг у сфері культури 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

3.2.1.Підвищення спроможності закладів сфери культури 

Назва проекту: 
50.Реконструкція закладів культури з використанням 
енергозберігаючих технологій 

Цілі проекту: Створити умови мешканцям громади для отримання якісних 
послуг у сфері культури 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
Більшість сільських будинків культури давно потребують 
реконструкції, через незадовільний стан приміщень, мешканці 
громади не можуть отримувати якісні послуги в сфері культури. 

Очікувані результати: • Здійснено реконструкцію 13 закладів культури з використанням 
енергозберігаючих технологій 

Ключові заходи проекту: 

• Здійснити реконструкцію закладів культури з використанням 
енергозберігаючих технологій: 
2018 р. – Явкинський РБК; 
2019 р. – Міський культурний Центр, Баштанський краєзнавчий 
музей; 
2020 р. – Пісківський СБК, Дитяча музична школа; 
2021 р. – сільський клуб с.Зелений Яр, Новогеоргіївський СК; 
2022 р. – Новоіванівський СБК, Новопавлівський СБК; 
2023 р. – Добренський СБК, Новоєгорівський СБК; 
2024 р. – Новосергіївський СБК, Зеленоклинський СК 

Період здійснення:  2018 – 2024 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

500 300 600 100 300 400 200 0 2400 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, громадські організації 
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Інше:  

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 
3.3.Підвищення якості послуг у сфері охорони здоров’я 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

3.3.1. Підвищення спроможності закладів охорони здоров’я 

Назва проекту: 

51.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 

Цілі проекту: Підвищення якості надання медичної допомоги мешканцям 
Баштанської міської ради 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
На сьогодні приміщення, в яких надаються медичні послуги, не 
дозволяють належним чином надавати послуги мешканцям громади, 
тому створення належних умов та оснащення закладів необхідним 
медичним обладнанням є важливим чинником підвищення їх якості. 

Очікувані результати: • створено належні умов для праці персоналу закладів охорони 
здоров’я та  комфортних умов для лікування мешканців громади. 

Ключові заходи проекту: 

• Здійснити реконструкцію приміщення АЗПСМ в с.Христофорівка з 
впровадженням енергозберігаючих заходів в 2019 р. (400 тис. грн.); 

•  Здійснити поточний ремонт приміщень АЗПСМ, ФАП на території 
громади з впровадженням енергозберігаючих заходів: 
2018 р. - АЗПСМ в районі «Агропромтехніка» м.Баштанка (50 тис. 
грн.).; 
2019 р. – ФАП в с.Добре (50 тис. Грн.) 
2021 р. – ФАП в с.Піски (50 тис. Грн.)  
2022 р. - ФАП в с.Новоіванівка (50 тис. Грн.) 
2023 р. – ФАП в с.Шевченко (20 тис. Грн.) 
2024 р. – ФАП в с.Новогеоргіївка (10 тис. Грн.) 
2025 р. – АЗПСМ с.Новоєгорівка (50 тис. Грн.) 

• Здійснити капітальний ремонт приміщень ФАПів в с.Новопавлівка 
(2018 р. – 150 тис. Грн.), с.Явкине (2020 р. – 150 тис. Грн.) з 
впровадженням енергозберігаючих заходів; 

• Закупити машини медичної допомоги (орієнтовна вартість машини 
440 тис. грн.): 
2018 р. – АЗПСМ в.Баштанка – 3 од.; 
2019р. – АЗПСМ с.Новоєгорівка – 1 од.; 
2020р. – АЗПСМ с.Явкине – 1 од.; 
2025р. – АЗПСМ с.Христофорівка – 1 шт. 
• придбати медичне обладнання згідно з табелем оснащення: 
2018 р. - АЗПСМ м.Баштанка, район «Агропромтехніка» – 250 тис. 
грн., АЗПСМ м.Баштанка – 850 тис. грн., ФАП с.Піски – 100 тис. грн.; 
2019 р. – ФАП с.Новоіванівка – 100 тис. грн.; 
2020 р. – ФАП с.Шевченко – 20 тис. грн.; 
2021 р. – ФАП с.Добре – 100 тис. грн.; 

2023 р. – АЗПСМ с.Христофорівка – 20 тис. грн.; 
2024 р. – ФАП с.Новогеоргіївка – 10 тис. грн. 
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2025 р. – ФАП с.Новопавлівка – 50 тис. грн. 
• придбати меблі  
2018 р. - АЗПСМ м.Баштанка, район «Агропромтехніка» – 100 тис. 
грн., АЗПСМ м.Баштанка – 100 тис. грн., ФАП с.Піски – 20 тис. грн.; 
2019 р. – ФАП с.Новоіванівка – 20 тис. грн.; 
2020 р. – ФАП с.Шевченко – 10 тис. грн.; 
2021 р. – ФАП с.Добре – 20 тис. грн.; 
2023 р. – АЗПСМ с.Христофорівка – 20 тис. грн.; 
2024 р. – ФАП с.Новогеоргіївка – 10 тис. грн. 
2025 р. – ФАП с.Новопавлівка – 20 тис. грн. 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

3490 910 520 190 50 90 40 560 5850 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

3.3.2. Посилення кадрового потенціалу працівників закладів 
охорони здоров’я 

Назва проекту: 52. Посилення кадрового потенціалу працівників закладів 
охорони здоров’я 

Цілі проекту: Підвищення якості надання медичної допомоги мешканцям 
Баштанської міської ради 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

23,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Питання матеріально-технічного забезпечення закладів охорони 
здоров’я безперечно, важливе, але не менш важливим є питання 
зміцнення кадрового потенціалу цієї сфери. Молоді фахівці 
можуть отримати значно більше можливостей у великих містах 
та за кордоном, тоді як малі міста та села їх цікавлять мало. 

Очікувані результати: • досягнути комплектації медичними працівниками за 5 років не 
менше 95% від потреби. 

Ключові заходи проекту: 

• Проаналізувати наявність та потребу в поповненні кадрів в 
сфері медцини на найближчі 5 років; 
• Розглянути можливості фінансування навчань студентів за 

рахунок коштів місцевого бюджету з обов’язковим 
відпрацюванням не менше 5 років по закінченню медичного 
закладу в одному із закладів Баштанської ОТГ; 
• Щороку при формуванні бюджета розглядати можливості 

виділення житла молодим фахівцям у користування протягом їх 
часу роботи в закладах Баштанської громади. 

Період здійснення:  2018 – 2025 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

200 200 200 200 200 200 200 200 1600 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет. 
Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 3.4. 

Створення свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя  
 

 

Завдання стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.4.1. «Підвищення рівня безпеки на території громади» 

Назва проекту: 53. Охорона громадського порядку, громадської безпеки та 
комунального майна 

Цілі проекту: Підвищення якості життя мешканців Баштанської ОТГ, збереження 
комунального майна 

Територія впливу 
проекту: Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 22,7 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту: 

Залучення мешканців ОТГ до охорони громадського порядку, 
громадської безпеки, шляхом створення Центрів громадської 
безпеки, громадських формувань з охорони громадського порядку, 
проведення оптимізації структури охоронників комунального 
майна, впровадження системи відео спостереження на території 
громади. Крім того планується покращення матеріально-технічного 
забезпечення  КО «Правопорядок». 

Очікувані результати: 

- Розроблено проектно-кошторисну документацію на Центри 
громадської безпеки. 
- Збудовано Центри громадської безпеки, і забезпечено їх повне 
матеріально-технічне забезпечення, а саме: 
2019 р. - с. Добре, 2021 р. - м. Баштанка, 2023 р. - с. Христофорівка. 
- Встановлено тривожну сигналізацію в адмінприміщеннях 
територіальних органів виконавчого комітету Баштанської міської 
ради (в 9-ти селах ОТГ)  
- Встановлено систему відеоспостереження в м.Баштанка під 
управлінням Баштанського відділу поліції та встановлення 
віддаленої онлайн-трансляції міського відео спостереження до 
приміщення міської ради на монітор КО «Правопорядок», 
додаткове придбання та встановлення 9-ти камер відео 
спостереження. 
- Придбано легковий автомобіль для КО «Правопорядок»  
- Оптимізовано структуру охоронників приміщень комунальної 
власності в селах ОТГ та збільшення штатної численності КО 
«Правопорядок».  
- придбання форменого одягу та засобів індивідуального захисту та 
самооборони. 

Ключові заходи: 

- Укласти договори із відповідними організаціями на розробку 
документів та виконання робіт по будівництву Центрів громадської 
безпеки; 
- Вивчити комерційні пропозиції на встановлення тривожних 
кнопок та облаштування системи відео спостереження; 
- Провести процедуру закупівлі легковий автомобіль для КО 
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«Правопорядок» 

- Придбати формений одяг для інспекторів КО «Правопорядок» та 
засоби індивідуального захисту та самооборони. 

Період здійснення: 2018 – 2025 р.р. 
 

Орієнтована вартість 
проекту, тис.грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

0 
11200

,0 
1550,0 

5000,

0 

6500

,0 

6000,

0 

7000

,0 
0 

37250

,00 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, комунальна 
організація «Правопорядок», громадське формування з охорони 
громадського порядку Баштанської міської ради «Правопорядок». 

Інше:  

 
Завдання стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.4.2. «Розширення участі в управлінні об’єднаною територіальною 
громадою інституцій громадянського суспільства» 

Назва проекту: 54. Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації програм 
розвитку ОТГ 

Цілі проекту: Забезпечення принципів відкритості та прозорості між владою та 
громадськістю 

Територія впливу 
проекту: Баштанська міська рада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 22,7 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту: 

Однією з головних умов ефективного розвитку об’єднаної громади є 
її внутрішня інтеграція, пов’язана з активізацією мешканців. Тому 
необхідне планування та реалізація комплексу заходів, які 
нівелюють існуючі бар’єри між владою та мешканцями, а також 
допоможуть у стимулюванні ініціативи «знизу».  

Очікувані результати: 
Досягнуто поінформованості, взаєморозуміння, доброзичливих 
стосунків та співпраці між органом місцевого самоврядування і 
громадськістю 

Ключові заходи: 

- Спланувати та провести громадські обговорення  
- Встановлено інформаційні дошки по селах ОТГ(27 дошок) 
- Створення радіоточки в місті та сільських громадах (1 млн грн); 
- Будівництво парклетів в паркових зонах на території ОТГ з 
доступом до Wi-Fi (9 точок) 

Період здійснення: 2018 – 2025 рр. 
Орієнтована вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

2,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 1000,0 10,0 1047,0 
Джерела 
фінансування: міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Відділ з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю 

Інше:  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 
 4.1. Розвиток енергетичної політики громади 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.1.1. Удосконалення системи енергоменеджменту та 
енергомоніторингу (кадри, енергомоніторинг) в усіх бюджетних 
закладах громади. 

Назва проекту: 
Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях 
Баштанської ОТГ 

Цілі проекту: 
Створити умови для розвитку та удосконаленню системи 
енергетичного менеджменту та забезпечитизбір даних щодо 
споживання енергетичних ресурсів. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

22594 осіб. 

Стислий опис проекту: 

Моніторинг – це одна з основних функцій енергетичного 
менеджменту, спрямована на дотримання норм, правил і режимів 
енерговикористання, виконання запланованих заходів і дій, 
дотримання встановлених значень енергетичних показників. Мета 

системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів – 

цеоцінка ефективності використання фінансових ресурсів, а також 
оцінка можливості зниження витрат бюджетних коштів. 

Наявність точних даних щодо споживання енергетичних ресурсів 
дозволятиме органам місцевої влади відстежувати результативність 
політики енергозбереження. Та для подальшого планування витрат 
на оплату енергоресурсів і прийняття управлінських рішень щодо 
пріоритетного фінансування та впровадження енергоефективних 
заходів 

Очікувані результати: 

-безперервність пооб’єктного контролю й облік інформації по 
споживанню енергоносіїв; 

- запровадження систем моніторингу споживання енергетичних 
ресурсів та систем енергетичного менеджменту вусіх бюджетних 
установах Баштанської об’єднаної територіальної громади; 
-зменшення споживання теплової та електричної  енергії в 
бюджетних будівлях; 
-прийняття управлінських рішень щодо пріоритетного фінансування 
та впровадження енергоефективних заходів. 

Ключові заходи 
проекту: 

- запровадженнядистанційного збору показників енергоспоживання 
в бюджетних будівлях; 

- навчання відповідальних осіб за збір показників приладів обліку, 
фіксації та внесення у автоматизовану систему; 

- моніторинг енергоспоживання по об’єктам; 
- розробка технічних завдань на виконання робіт пов’язаних з 

підвищенням ефективності енергоспоживання; 
- підготовка пропозицій щодо включення проектів з підвищення 
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ефективності енергоспоживання; 
- залучення коштів міжнародної технічної допомоги; 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,00 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, відділ 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій. 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.1.2. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи з 
населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання 
енергоресурсів 

Назва проекту: 
Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи з населенням 
міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів. 

Цілі проекту: Формування енергоефективної свідомості населення громади. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

22594 осіб 

Стислий опис проекту: 

Необхідно підвищувати енергоефективну свідомість громадян та 
розв’язувати проблему недостатньої інформованості споживачів, 
щодо переваг ощадливого використання енергоносіїв та  
використання традиційних видів палива шляхом їх заміщення  
альтернативними, або технічного вдосконалення тепло - та 
електрогенеруючого обладнання. 

Шляхом залучення експертів та проведених заходів інформувати  
населення громади  про енергозберігаюче обладнання та матеріали, 
які можна використовувати в своїх оселях для економії використання 
енергоресурсів та стимулювати їхню зацікавленість в 
енергозбереженні, загальних переваг енергозберігаючої побутової й 
господарської поведінки.   

Очікувані результати: 

- підвищення рівня екологічної культури та обізнаності населення, 
формування екологічного мислення у сфері ощадливого споживання 
природних ресурсів; 

- підвищення рівня обізнаності населення по альтернативним 
джерелам енергії в житловому секторі; 

- підвищення рівня обізнаності учнівської молоді щодо питань 
енергозбереження та альтернативним джерелам енергії; 

- підвищення рівня екологічної свідомості населення громади щодо 
впливу забруднювачів повітря та навколишнього середовища; 
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- розроблення Стратегії розвитку енерго-кліматичної політики 
Баштанської громади на довготривалий період ( Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної 
територіальної громади до 2030р (ПДСЕРіК)). 

Ключові заходи 
проекту: 

- Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції 
навчального, довідкового та рекламного характеру в сфері 
енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії; 
- Розроблення навчальних матеріалів, які можуть бути використані 
для навчання слухачів; 
- Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 
Баштанської об’єднаної територіальної громади до 2030р 
(ПДСЕРіК); 
- Проведення заходів на енергоефективну тематику: 

• демонстраційні (дні «відкритих дверей» 
напідприємствах, бюджетних установах, приватних 
будинках, де застосовано сучасні енергоефективні 
технології); 

• освітні ( конференції, семінари, круглі столи, тренінги 
для різних цільових груп; КВЕСТ); 

• культурні (лялькова вистава на дану тематику; 
конкурси малюнків, фото повязані з 
використанняменергії і захисту клімату; вікторини з 
питаннь енергоефективності); 

• формальні ( громадські слухання стосовно 
запланованих заходів по енергоефективності; урочисте 
відкриття і закриття Днів Сталої Енергії). 

- Проведення Днів Сталої Енергії. 
Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

68,0 75,0 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 563,0 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 
Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.1.3. Покращення культурної свідомості мешканців ОСББ та 
приватних будинків, щодо енергозбереження та використання 
альтернативних джерел енергії 

Назва проекту: 
Покращення культурної свідомості мешканців ОСББ та приватних 
будинків, щодо енергозбереження та використання альтернативних 
джерел енергії 

Цілі проекту: 

Підвищення рівня обізнаності жителів об’єднаних багатоповерхових 
будинків (ОСББ) та мешканців приватних будинків, щодо 
підвищення енергоефективності у своїх оселях з використанням 
альтернативних джерел енергії. 
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Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

22594 осіб 

Стислий опис проекту: 

Житловий фонд Баштанської об’єднаної територіальної громади 
складається із 62 од. багатоквартирних житлових будинків. 
Переважна частина житлового фонду побудована в 50-80 роках  
минулого століття, яка не відповідає сучасним  вимогам 
енергозаощадження,  відповідно у цих будівлях  низький рівень 
енергозбереження. Втрати теплової енергії через  основні  
конструктивні елементи будівель (стіни, покрівлі) складають до 30%. 

У мешканців об’єднань відсутні необхідні знання  щодо 
особливостей функціонування ОСББ в сфері енергоефективності, 
тому вони знаходяться в очікуванні підтримки та  фінансової 
допомоги з боку міської влади. 

За допомогою семінарів, залученню консультантів та експертів в 
енергоефективності для ОСББ, довести до відома жителів ОСББ, що 
побутове енергозбереження та підвищення енергоефективності 
квартир з використанням альтернативних джерел енергії сприятиме 
не лише зменшенню оплати за комунальні послуги, але й 
збереженню навколишнього середовища і запобіганню зміні клімату. 

Співпраця об'єднань мешканців з органами самоврядування є 
найважливішою передумовою для соціального партнерства на 
місцевому рівні, залучення мешканців до розв’язання міських 
проблем, зокрема, найактуальніших сьогодні проблем житлово-

комунального господарства 

Очікувані результати: 

- сформовано ощадливий стиль життя – перехід на 
енергоощадні технології в квартирах, 
- стимулювання мешканців ОСББ до впровадження 
енергозберігаючих заходів та підвищення рівня обізнаності по 
альтернативним джерелам енергії; 
- інтенсифікація розвитку та підтримка об`єднань співвласників 
багатоквартирних будинків через механізм фінансування проектів з 
енергоефективності з Фонду енергоефективності та Урядової 
програми „теплих кредитів” 

- створено прозорого механізму взаємодії міської влади з 
об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних 
питань у сфері житлово- комунального господарства; 
- надано фінансову підтримку ОСББ для вирішення проблем в 
сфері енергоефективності. 

Ключові заходи 
проекту: 

-розробка комплексу заходів з енергозбереженняв обєднаних 
багатоповерхових будинках (ОСББ); 

- проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи 
спеціалістами відповідного профільного спрямування щодо 
підтримки ОСББ у фінансуванні проектів з енергоефективності з 
Фонду енергоефективності та Урядової програми „теплих кредитів; 
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- сприяння у підготовці проектів на отримання можливих 
міжнародних грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у 
всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки 
громадськоїактивності. 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

- 150,0 150,0 200,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.1.4. Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної власності 
громади. 

Назва проекту: Проведення енергоаудиту об’єктів, що належать комунальної 
власності громади. 

Цілі проекту: Проведення енергоаудиту в найбільш енергозатратних будівлях 
бюджетних установ громади. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

22594 осіб 

Стислий опис проекту: 

Баштанська міська рада щороку виділяє кошти на заходи з 
енергоефективності: заміна вікон, дверей, покрівлі… Але чи 
призводять ці заходи до економії енергоспоживання, чи просто 
покращують естетичний вид бюджетної установи? Проте, щоб знати 
в яких місцях та зонах приміщення є найбільші втрати, найперше, що 
необхідно зробити, це провести енергетичний аудит. Визначення 
необхідних енергозберігаючих заходів  в будівлях дасть можливість 
виявити найбільш раціональні та швидкоокупні енергоефективні 
заходи, скоротити споживання, і як результат створити передумови 
для досягнення економічного ефекту.  

Очікувані результати: 
- проведено енергетичний аудит та отримано енергетичний 

сертифікатбюджетних установ  громади; 
- виявлено найбільш раціональні та швидкоокупні 

енергоефективні заходи для об’єктів комунальної сфери. 

Ключові заходи 
проекту: 

- вибір енергоаудитора і укладання договору; 
- проведенння енергоаудиту в будівлях бюджетних установ  

громади: 
2019 р.– ЗДО №2 «Віночок» м.Баштанка, ДНЗ № 3 «Чебурашка» 
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м.Баштанка, ЗДО №4 «Дюймовочка» м.Баштанка, ЗДО №6 «Ягідка» 
м.Баштанка, адмін.будівля Баштанської міської ради; 

2020 р.- Гімназія м.Баштанка, Баштанська ЗОШ №1, Баштанська 
ЗОШ №2, Будинок дитячої та юнацької творчості м.Баштанка, 
Дитячо - юнацька спортивна школа м.Баштанка, КУ Баштанська 
дитяча музична школа, КУ Баштанський краєзнавчий музей; 

2021 р. - адмін.будівля с.Добре, ЗДО Лелечення с.Добре, 
Добренська ЗОШ, Добренський сільський будинок 
культури,адмін.будівля с.Явкино, ЗДО Калинонька с.Явкино, 

Явкинська ЗОШ; 

2022 р. – адмін.будівля  с.Новоіванівка, ЗДО «Малятко»  
с.Новоіванівка, Новоіванівська ЗОШ, Новоіванівський сільський 
будинок культури, адмін.будівля с.Плющівка, ЗДО «Пролісок»  
с.Плющівка Плющівський сільський будинок культури, 
Новогеоргіївський сільський клуб; 

2023 р. - адмін.будівля с.Новопавлівка, ЗДО «Сонечко»  
с.Новопавлівка, Новопавлівська ЗОШ, Новопавлівський сільський 
будинок культури, Зеленоклинський сільський клуб, адмін.будівля 
с.Христофорівка, ЗДО «Веселка» с.Христофорівка, Христофорівська 
ЗОШ, Христофорівський сільський будинок культури, Музей історії 
і образотворчого мистецтва села Христофорівка; 

2024 р.- адмін.будівля  с.Новосергіївка, ЗДО «Джерельце»  
с.Новосергіївка, Новосергіївська ЗОШ, Новосергіївський сільський 
будинок культури, адмін.будівля с.Піски, ЗДО «Краплинка» с.Піски, 
Пісківська ЗОШ, Пісківський сільський будинок культури; 

2025 р. - адмін.будівля с.Новоєгорівка, ЗДО «Дивограй»  
с.Новоєгорівка, Новоєгорівська ЗОШ, Новоєгорівський сільський 
будинок культури, сільський клуб с.З.Яр, Шевченківський сільський 
клуб. 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

200,0 250,0 320,0 400,0 450,0 450,0 500,0 2570,0 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД, 
конкурси, ЕСКО компанії. 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 
 4.2. Енергоефективна інфраструктура громади  
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.2.1. Модернізація системи опалення бюджетних закладів 

Назва проекту: Модернізація системи опалення бюджетних закладів 

Цілі проекту: Зниження споживання теплової енергії на опалення у закладах 
бюджетної сфери. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

22594 

Стислий опис проекту: 

Система опалення, в багатьох навчальних закладах громади  
застаріла та розбалансована. Для опалення використовуються котли, 
потужність яких недостатня для забезпечення необхідного 
температурного режиму для комфортного перебування вихованців у 
навчальних закладах. Крім того, половина приміщення обігрівається, 
а в іншій повністю холодні стояки. Не має можливості регулювати 
температуру в приміщені в залежності від добової температури 
повітря. І як результат -  витрачається багато зайвих коштів.  
Зважаючи на тенденції до регулярного здорожчання енергоресурсів 
одним з ефективних шляхів вирішення цих проблем є модернізація 
існуючих та впровадження нових енергозберігаючих систем в 
освітніх закладах громади.  

Очікувані результати: - модернізація та збалансування систем опалення; 
- економія теплової енергії 50-60%. 

Ключові заходи 
проекту: 

-встановлення індивідуального теплового пункту з теплообмінником 
та модулем передачі даних  в шкільних та дошкільних навчальних 
закладах; 

- модернізація та збалансування систем опалення: 

2019 р - ДНЗ № 3 «Чебурашка» м.Баштанка, ЗДО №4 
«Дюймовочка» м.Баштанка, ЗДО №6 «Ягідка» м.Баштанка; ЗДО 
«Віночок» м.Баштанка; 

2020 р. - Гімназія м.Баштанка, Баштанська ЗОШ №2; 
2021 р.- Баштанська ЗОШ №1; 
2022 р.-ЗДО «Лелечення» с.Добре, Добренська ЗОШ, 

Новоіванівська ЗОШ,  ЗДО «Пролісок»  с.Плющівка; 
2023 р.-ЗДО «Сонечко» с.Новопавлівка, Новопавлівська ЗОШ, 

ЗДО «Веселка» с.Христофорівка, Христофорівська ЗОШ; 
2024 р.-ЗДО «Джерельце» с.Новосергіївка, Новосергіївська 

ЗОШ, ЗДО «Краплинка» с.Піски, Пісківська ЗОШ; 
2025 р.- ЗДО «Дивограй» с.Новоєгорівка, Новоєгорівська 
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ЗОШ. 

- підготовка проектів на залучення зовнішніх джерел 
фінансування. 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

1000,0 1500,0 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 2500,0 14000,0 

Джерела фінансування: міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти МТД, 
ЕСКО-контракти 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.2.2. Комплексна термомодернізація і термосанація бюджетних 
об’єктів громади. 

Назва проекту: Комплексна термомодернізація будівель закладів дошкільної освіти. 

Цілі проекту: Підвищення якості освітніх послуг, забезпечення енергоощадності. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГч 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

950 осіб. 

Стислий опис 
проекту: 

Питання енергозбереження та енергоефективності є одним із 
пріоритетних завдань міської влади. Сьогодні гостро постала 
потреба у вирішенні проблеми тепло-та енергозбереження в освітній 
галузі. Будівлі навчальних закладів не здатні максимально зберегти 
тепло. Тепловтрати відбуваються через стіни, вікна, дах – 30%. 

Температурний режим нестабільний. Постає проблема 
неефективного енерговикористання. 

Очікувані 
результати: 

Проведено комплексну термомодернізаці  в 11 закладах дошкільної 
освіти та створено комфортні умови для комфортного перебування 
дітей. 

Ключові заходи 
проекту: 

- Виготовити проектно-кошторисну документацію 

- Здійснити комплексну термосанацію будівель в закладах 
дошкільної освіти:  

2019р.- ЗДО  «Ягідка» м.Баштанка; Баштанська ЗОШ №; 

2020 р.- ЗДО «Чебурашка» м.Баштанка; Баштанська ЗОШ №2; 

2021 р.- ЗДО «Віночок» м.Баштанка,  ЗДО «Дюймовочка» м. 
Баштанка; 

2022 р.-ЗДО «Малятко» с.Новоіванівка, ЗДО «Сонечко» с. 
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Новопавлівка; 

2023 р.- ЗДО «Краплинка»  с.Піски, ЗДО «Лелечення» с.Добре 

2024 р.- ЗДО «Дивограй» с.Новоєгорівка, ЗДО «Джерельце»  
с.Новосергіївка,  

2025р.-ЗДО «Пролісок» с.Плющівка, ЗДО «Веселка» 
с.Христофорівка, Дитячо - юнацька спортивна школа (ДЮСШ) 
м.Баштанка, Будинок дитячої та юнацької творчості м.Баштанка. 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 16500,0 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД,ЕСКО-контракти, донорські гранти 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.2.2. Комплексна термомодернізація і термосанація 
бюджетних об’єктів громади. 

Назва проекту: Комплексна термомодернізація будівель загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Цілі проекту: Підвищення якості освітніх послуг, забезпечення 
енергоощадності. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1097 учнів 

Стислий опис проекту: 

Питання енергозбереження та енергоефективності є одним із 
пріоритетних завдань  міської влади. Сьогодні гостро постала 
потреба у вирішенні проблеми тепло-та енергозбереження в 
освітній галузі. Будівлі навчальних закладів не здатні максимально 
зберегти тепло. Тепловтрати відбуваються через стіни, вікна, дах. 
Температурний режим нестабільний. Постає проблема 
неефективного енерговикористання. 

Очікувані результати: Проведено комплексну термомодернізації шкільних навчальних 
закладів та створено умови для якісної освіти дітей 

Ключові заходи 
проекту: 

- Виготовити проектно-кошторисну документацію 

- Здійснити комплексну термосанацію в загальноосвітніх 
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навчальних закладах: 
2019 р.- Баштанська ЗОШ №1, Баштанська ЗОШ №2; 

2020 р.- Баштанська гімназія, 

2021 р.- Явкинська ЗОШ, Христофорівська ЗОШ, 
2022 р.- Новоєгорівська ЗОШ, Новосергіївська ЗОШ, 
2023 р.- Новопавлівська ЗОШ, Новоіванівська ЗОШ. 
2024 р.- Добренська ЗОШ, Пісківська ЗОШ, Будинок дитячої 
та юнацької творчості. 
2025 р.-Плющівська ЗОШ,Баштанська дитяча музична школа, 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

2000,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 19000,0 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД,ЕСКО-контракти, донорські гранти 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.2.3.Перехід комунальних підприємств та закладів громади на 
альтернативні джерела енергії 

Назва проекту: 

Встановлення геліосистем на основі вакуумних сонячних 
колекторів для підігріву гарячої води у закладах шкільної та  
дошкільної освіти в Баштанській об’єднаній територіальній 
громаді. 

Цілі проекту: 
Зменшення теплового навантаження системи гарячого 
водопостачання у закладах шкільної та дошкільної освіти, шляхом 
встановлення  геліосистем на основі вакуумних сонячних 
колекторів. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

22549 осіб. 

Стислий опис проекту: 

В умовах загальносвітового зростаючого дефіциту і відповідного 
збільшення вартості енергоресурсів одним із актуальних та 
перспективних напрямків енергозбереження є використання 
нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії. Серед них 
особливого значення набуває застосування технологій 
геліоенергетики, що підтверджується загальносвітовими 
тенденціями споживання енергії сонця і темпами нарощування її 
потужностей. Даний проект спрямований на вирішення 
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актуальних економічних та соціальних проблем сучасного села і 
його мешканців. 

Очікувані результати: 
- зменшено споживання енергоресурсів, що забезпечить 

економію видатків споживання з міського бюджету;  
- запроваджено систему використання сонячної енергії. 

Ключові заходи 
проекту: 

- Розроблення проектно-кошторисної документації; 
- Підготувати проект на залучення зовнішніх джерел 

фінансування; 
- Проведення робіт та встановлення геліосистем на основі 

вакуумних сонячних колекторів для підігріву гарячої води 
згідно документації: 
2019 р -ЗДО №2 «Віночок» м.Баштанка, ДНЗ № 3 

«Чебурашка» м.Баштанка, ЗДО №4 «Дюймовочка» м.Баштанка,; 
2020 р. - Гімназія м.Баштанка, ЗДО №6 «Ягідка»; 
2021 р.- Баштанська ЗОШ №2; Баштанська ЗОШ №1; 
2022 р.-ЗДО «Лелечення» с.Добре, Добренська ЗОШ, 

Новоіванівська ЗОШ,  ЗДО «Пролісок»  с.Плющівка; 
2023 р.-ЗДО «Сонечко» с.Новопавлівка, Новопавлівська 

ЗОШ, ЗДО «Веселка» с.Христофорівка, Христофорівська ЗОШ; 
2024 р.- ЗДО «Джерельце» с.Новосергіївка, Новосергіївська 

ЗОШ, ЗДО «Краплинка» с.Піски, Пісківська ЗОШ; 
2025 р.- ЗДО «Дивограй» с.Новоєгорівка, Новоєгорівська 

ЗОШ. 
Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

1000,0 15000,0 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12000,0 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, відділ освіти, 
молоді та спорту 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.2.3.Перехід комунальних підприємств та закладів громади 
на альтернативні джерела енергії 

Назва проекту: Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників 
на сонячних батареях 

Цілі проекту: Встановлення вуличних світлодіодних світильників на сонячних 
батареях, в місцях де відсутнє вуличне освітлення. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська об’єднана територіальна громада. 

Орієнтовна кількість 22594 
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отримувачів вигод 

Стислий опис проекту: 

Вуличне освітлення завжди відігравало значну роль, воно виконує 
одночасно безліч функцій: убезпечує транспортний та пішохідний 
рух, робить середовище більш затишним та естетичним.Зовнішнє 
освітлення необхідне не тільки в місті, де енергетична 
інфраструктура добре розвинена, але й там, де до найближчого 
підключення до центральної енергомережі необхідно прокладати 
мережу на багато кілометрів. Оскільки вартість 1 кілометра лінії 
електропередач для освітлення потребує значних вкладень з 
міського бюджету, то вирішальним є встановлення вуличних 
світильників на сонячних батареях, які стають дуже популярні  в 
усьому світі.Автономне вуличне освітлення дозволяє різко 
скоротити витрати на підведення живлячого кабелю, на 
організацію підстанції, вузла обліку електроенергії, на отримання 
дозволів і погоджень у різних інстанціях. 

Очікувані результати: 

- встановлено 50 одиниць вуличних світильників на 
сонячних батареях, що використовують альтернативне, 
відновлювальне джерело енергії; 

- запроваджено сучасні технології, впровадження заходів з 
енергозбереження із використанням альтернативних 
відновлювальних джерел енергії; 

- забезпечене якісне вуличне освітленням у вечірній та 
нічний час; 

- Міська рада зменшить витрати на електричну енергію- на 
50%, що дасть можливість перенаправити вивільнені 
кошти на інші потреби населення; 

- зниження рівня нічної вуличної злочинності; 
- формування привабливого інвестиційного клімату. 

Ключові заходи 
проекту: 

- проведення аналізу вуличної системи освітлення; 
- визначення вулиць, де необхідно встановлення; 
- встановлення автоматичних вуличних світлодіодних 

світильників на сонячних батареях:  
- інформування громадськості про результати реалізації проекту. 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

100,0 200,0 250,0 250,0 250,0 250,0 - 1300,0 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

4.2.3. Перехід комунальних підприємств та закладів громади 
на альтернативні джерела енергії 

Назва проекту: Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних 
закладах. 

Цілі проекту: Переведення освітлення в бюджетних закладах громади на 
енергоефективне. 

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

22594 осіб. 

Стислий опис проекту: 

На даний час ще багато об’єктів бюджетної сфери 
використовують лампи розжарювання, які мають низьку 
ефективність. Близько 5 – 8% електроенергії, яка споживається 
ними, перетворюється в світло, а решта трансформується в тепло 
та інші види випромінювання. 

Найефективніший та найбільш доступний для всіх спосіб 
заощадження бюджету на оплаті електроенергії – це заміна ламп 
розжарювання на енергоефективні лампи. Завдяки цьому можна 
суттєво скоротити не лише електроспоживання, але й  заощадити 
кошти на його оплаті. 

Очікувані результати: 
- замінено в бюджетних закладах4000 ламп на енергоефективні; 
- економія  електроенергії більше ніж на 70%; 
- економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв на 60 %. 

Ключові заходи 
проекту: 

-здійснення інвентаризації електромереж освітлення приміщень 
бюджетних закладі; 

- заміна ламп на енергозберігаючі: 

2019 р -Баштанська міська рада, адмін.будівля с.Добре, 
ЗДО №2 «Віночок» м.Баштанка, ДНЗ № 3 «Чебурашка» 
м.Баштанка, ЗДО №4 «Дюймовочка» м.Баштанка, Будинок 
дитячої та юнацької творчості, Баштанська дитяча музична 
школа, Баштанський міський культурний центр; 

2020 р. - Гімназія м.Баштанка, ЗДО №6 «Ягідка», 
Баштанська ЗОШ №2; Баштанська ЗОШ №, Дитячо - юнацька 
спортивна школа (ДЮСШ), Баштанський краєзнавчий музей; 

2021 р.- ЗДО «Дивограй» с.Новоєгорівка, Новоєгорівська 
ЗОШ, адмін.будівля с.Новоєгорівка, Новоєгорівський СБК; 

2022 р.- ЗДО «Лелечення» с.Добре, Добренська ЗОШ, 
адмін.будівля, с.Новоіванівка Новоіванівська ЗОШ,  ЗДО 
«Пролісок»  с.Плющівка, Добренський СБК, Новоіванівський 
СБК, Плющівський СБК; 

2023 р.- адмін.будівля с.Новопавлівка, ЗДО «Сонечко» 
с.Новопавлівка, Новопавлівська ЗОШ, Новопавлівський СБК,  
ЗДО «Веселка» с.Христофорівка, Христофорівська ЗОШ, 
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адмін.будівля с.Христофорівка, Христофорівський СБК.   ; 
2024 р.- ЗДО «Джерельце» с.Новосергіївка, Новосергіївська 

ЗОШ, адмін.будівля с.Новосергіївка, ЗДО «Краплинка» с.Піски, 
Пісківська ЗОШ,  адмін.будівля с.Піски, СБК с.Піски, 
Новосергіївський СБК, ; 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

40,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 - 330,0 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради 

Інше:  

 

доповнити пункт Технічні завдання на проекти місцевого розвитку розвитку 
Операційна ціль 3.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

Завдання 3.1.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та 
спорту 

Назва проекту: 
Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці 
Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району 
Миколаївської області 

Цілі проекту:  

Територія впливу 
проекту: 

Баштанська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Мешканці Баштанської ОТГ - 22594 осіб та сусідніх 
регіонів: Воскресенська ОТГ (5,9 тис.осіб), Новобузький район 
(15,7 тис.осіб), Березнегуватський район (20,7 тис.осіб), 
Снігурівський район (40,4 тис.осіб).  

Стислийопис проекту: 

Для процесу формування сталого економічного зростання 
Баштанської об’єднаної територіальної громади  (ОТГ) органи 
місцевого самоврядування мають на меті створити громаду з 
високим рівнем інвестиційної та туристичної привабливості. 
Необхідно відмітити, що Баштанська ОТГ має потенційно великі 
можливості для розвитку спорту, що є важливим засобом 
сприяння підвищенню соціальної і трудової активності людей. 
Проте, длявдосконалення та впровадження нових механізмів 
розвитку у сфері спорту, громаді бракує потужної 
інфраструктури. Тому, виникла ідея нового будівництва, а саме: 
будівництва басейну для плавання збірного типу. Реалізація 
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такого проекту задовольнить потреби населення та 
стимулюватиме до ведення здорового способу життя, що так 
необхідно для розвиткумолоді, власногодобробуту та 
успішногорозвиткумайбутньогопокоління. Але, головним 
здобутком від реалізації проекту, має стати покращення 
інвестиційного клімату громади та розвиток туризму. У 
перспективі передбачається створення готелю для комфортного та 
затишного перебування гостей у нашому місті, а в подальшому – 

забезпечення громади школою-інтернатом для «майбутніх 
чемпіонів». 

Очікувані результати: 

- Збудовано новий об’єкт інфраструктури. 
- Забезпечено громаду сучасним та комфортним басейном 

для плавання. 
- Надано нові робочі місця. 
- Розширено діяльність у сфері спорту. 
- Підвищено інвестиційну та туристичну привабливість 

місцевості. 
- Стимулювання до ведення здорового способу життя. 
- Покращено надання послуг населенню. 

Ключові заходи 
проекту: 

- Проведення робіт з будівництва басейну для плавання 
відповідно до виготовленої проектно-кошторисної 
документації; 

- Висвітлення результатів проекту у ЗМІ, 
урочисте відкриття об’єкту. 

Період здійснення:  2019 – 2025 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

25000,00 22000,00      47000,00 

Джерела 
фінансування: 

міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; кошти 
МТД 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Виконавчий комітет Баштанської міської ради, відділ 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій. 

Інше:  

 

 

 

 


