
З В І Т  
Баштанського міського голови за 2021 рік  

відповідно до повноважень, визначених статтями 26, 42, главою 2 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

Шановні депутати міської ради, члени виконкому працівники 
апарату міської ради, представники громадськості, баштанчани! 

Традиційно, у відповідності до норм чинного законодавства, настав час 
прозвітувати перед вами про виконання своїх повноважень за 2021 рік. 

Рік видався нелегким не лише для нашої громади, а й держави в цілому. 
Відбулися великі законотворчі зміни. Нам довелося з нуля створювати відділ з 
соціальних питань, службу у справах дітей, взяли на свій баланс КНП 
«Баштанська багатопрофільна лікарня», КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги», КУ «Центр з надання соціальних послуг» з будинком 
престарілих, трудовий архів тощо. Це, звичайно, додаткове навантаження на 
бюджет. Також великим викликом для нас стали 2 локдауни та стрімкий ріст 
цін на енергоносії восени. Та попри все наша громада рухається вперед, 
розвивається.  

Дякую всім за плідну співпрацю! 

Пленарна робота Баштанської міської ради,  
постійних комісій міської ради 

Одним із основних напрямків роботи відділу організаційно-кадрової 
роботи та контролю відповідно до покладених на нього завдань є 
здійснення організаційного забезпечення діяльності постійних комісій ради, 
забезпечення згідно з Регламентом підготовки матеріалів, що вносяться на 
розгляд сесій міської ради, вчасне доведення їх до відома депутатів, 

формування порядку денного і матеріалів з усіх основних питань, що 
виносяться на розгляд комісій, сприяння проведенню відеозапису і 
протоколювання засідань сесій міської ради та її постійних комісій. 

Протягом січня-грудня 2021 року було забезпечено підготовку та 
проведення чергових та позачергових сесій міської ради, постійних комісій 
міської ради:  
 з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та 
регуляторної політики; 
 з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою 
та екології;  



 з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності  та етики; 
 з питань транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-

комунального  господарства, приватизації та власності.  
Також відпрацьовані матеріали та підготовлені протоколи засідань 

постійних комісій та сесій міської ради. 
За період з листопада 2020 року по грудень 2021 року відбулась 21 сесія 

міської ради восьмого скликання. Депутатами на засіданнях профільних комісій 
та пленарних засіданнях ради було розглянуто понад 510 проєктів рішень.  

Працівниками відділу відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» забезпечується ведення роботи щодо підтримки в 
актуальному стані інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті міста, а 
також своєчасне оприлюднення інших інформацій в межах повноважень 
відділу. Протягом 2021 року було надано для оприлюднення понад 300 

розпоряджень міського голови з основної діяльності.  
Окрім того, з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності 

міської ради та депутатського корпусу, за участі працівників відділу 
організаційно-кадрової роботи забезпечується робота системи для голосування 
«ГОЛОС», завдяки якій є можливість ведення прямої трансляції засідань сесії 
міської ради на каналі YouTube. Протягом 2021 року було проведено 
трансляцію 17 таких засідань.  

Також, керівником відділу постійно ведеться прийом громадян, що мають 
необхідність в підготовці актів депутатів міської ради з різних питань та 
забезпечується засвідчення підписів депутатів міської ради. Станом 16.12.2021 

року було засвідчено близько 533 акти депутатів міської ради.  
Відділом організаційно-кадрової роботи та контролю забезпечується 

реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого 
самоврядування та з питань трудового законодавства у виконавчих органах 
міської ради, вживаються заходи щодо забезпечення документального 
оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та 
трудових відносин. В даному напрямку роботи спеціалістами відділу 
забезпечено підготовку розпоряджень міського голови з кадрових питань − 215 

розпоряджень; про надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з 
навчанням − 194 розпорядження, з адміністративно-господарських питань – 64 

розпорядження. 

Також, у зв'язку із кадровими змінами відділом було забезпечено 
підготовку та проведення 14 конкурсів на заміщення вакантних посад 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

 



Виконавчий комітет 

 

Виконавчим органом Баштанської міської ради є виконавчий комітет 
ради, утворений рішенням міської ради від 27 листопада 2020 року № 4 «Про 
утворення виконавчого комітету Баштанської міської ради восьмого скликання 
та визначення його чисельності та затвердження його персонального складу» з 
внесеними змінами від 15.12.2020 № 8 в кількості 37 осіб на чолі з міським 
головою. Виконавчий комітет ради здійснює свою діяльність на основі власних 
та делегованих повноважень, передбачених статтями 27-40 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та чинного законодавства, керується 
Положенням та  Регламентом виконавчого комітету Баштанської міської ради 
восьмого скликання, які затверджені рішенням від 04 лютого 2021 року № 7.  

З початку року відбулося 24 засідання виконавчого комітету міської ради, 
розглянуто 267  питань. 

Підготовлено 24 протоколи засідань виконавчого комітету та їх технічне 
оформлення. Розіслано близько 300 примірників рішень до установ, 
підприємств та організацій з метою доведення їх до відома та до виконання.  

Крім попереднього розгляду сесійних питань, розглянуто ряд інших, 
зокрема: 

 Про затвердження проєктно-кошторисних документацій; 
 Про взяття на квартирний облік громадян; 
 Про надання дозволу на реєстрацію малолітніх дітей; 
 Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення; 
 Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів; 
 Про санітарну обрізку та видалення сухостійних дерев; 
 Про адміністративне стягнення за статтями 197, 198 Кодексу 

України  про адміністративні правопорушення; 
 Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами; 
 Про заборону купання на водних об’єктах. 
Усі прийняті рішення оприлюднено на офіційному сайті Баштанської 

міської ради у встановлений законом строк (протягом 5 днів після проведення 
засідання виконкому). 

Діловодство 

Протягом року відділ забезпечував реєстрацію вхідної, вихідної та 
внутрішньої документації, своєчасне повернення підготовлених документів від 
виконавців, оформлення даних документів у справу. 

У 2021 році зареєстровано: 
 Вхідних документів – 3200 

 Вихідних документів − 620; 
 Внутрішніх документів – 550. 



11.03.2021 року рішенням виконавчого комітету міської ради №91 
внесено зміни до Інструкції з документування управлінської інформації в 
електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Баштанській міській раді та її 
виконавчому комітеті. 

Підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету про 
затвердження зразків описів та виготовлення гербових печаток старостинських 
округів Баштанської міської ради. Печатки виготовлено та вручено старостам 
старостинських округів під розпис у журналі обліку та видачі печаток і штампів 
в Баштанській міській раді. 

Проведено процедуру знищення гербових печаток територіальних органів 
виконавчого комітету міської ради. Підготовлено протокол та акт про знищення 
вищезазначених печаток від 23.03.2021 року. 

Звернення громадян 

Загальний відділ здійснював організацію особистого прийому 
керівництвом міської ради, розгляд письмових звернень громадян, зокрема 
2021 році  зареєстровано та відпрацьовано 560 звернення громадян. 

Підготовлено розпорядження міського голови «Про забезпечення 
виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування». 

Підготовлено 11 звітів до Миколаївської обласної державної адміністрації 
про звернення громадян, що надійшли до  Баштанської міської територіальної 
громади у січні-листопаді 2021 року. 

Відповідно до звернень громадян підготовлено та видано 137 довідок 
виконавчого комітету міської ради. 

Запити на інформацію 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до 
Баштанської міської ради  з початку року надійшло та зареєстровано 209 
запитів на інформацію, у тому числі від  

фізичних осіб – 39, 

від юридичних осіб – 155,  

від об’єднань громадян – 6, 

від органів виконавчої влади, як до розпорядника інформації –11, 

запити, що є за змістом звернення – 6. 

На всі інформаційні запити надано відповіді у визначені законодавством 
терміни. 



Підготовлено 4 звіти про запити на інформацію, що надійшли до 
Баштанської міської ради у 2021 році, які оприлюднено на офіційному сайті 
міської ради.  

Архівна справа 

Проведено 4 засідання експертної комісії міської ради на яких: 
 Затверджено Зведену номенклатуру справ Баштанської міської ради 

та її виконавчого комітету на 2021 та на 2022 рік. 
 Затверджено плани роботи експертної комісії та роботи архіву 

міської ради на 2021 та на 2022 рік. 
 Внесено зміни до номенклатури справ відділу з питань розвитку 

економіки та торгівлі та відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища. 

Відповідно до розпорядження міського голови та у зв’язку із кадровими 
змінами затверджено склад експертної комісії Баштанської міської ради у новій 
редакції. 

Проведено передачу-приймання справ постійного терміну зберігання, а 
саме протоколів сесій міської ради за  2016-2018 роки на зберігання до архіву 
міської ради. 

Загальним відділом здійснено приймання-передавання документів 
постійного зберігання (погосподарських книг, документів нотаріальних дій) у 
старостинських округах від спеціалістів І категорії загального відділу 
(помічників старост) до старост старостинських округів. 

Здійснено передачу до архівного відділу Баштанської 
райдержадміністрації у постійне користування архівних документів 
(Погосподарські книги) за 1940-1946 роки у кількості 61 справа. 

Виготовлено 53 витяги із рішень виконавчого комітету міської ради. 
 

Бюджет 

 

Очікуване виконання дохідної частини бюджету за 2021 рік 

За 2021 рік очікується надходження власних податків і зборів загального 
фонду бюджету в сумі 117, 2 млн грн при плані з урахуванням внесених змін  
114,7 млн. грн, або 102,2 відсотка (+2,5 млн грн).  

Протягом поточного року вже залучено перевиконання дохідної частини 
бюджету в сумі 2,3млн грн, які направлено на оплату енергоносіїв установ та 
підприємств громади та фінансову підтримку комунальних підприємств (КП 
«Міськводоканал», КП «Добробут»). 

Очікуваний приріст до минулого року складатиме 13,4 відсотка, що 
більше на 13,8 млн грн. 

Надходження у 2021 році коштів виділених з державного, обласного та 
інших бюджетів у вигляді субвенцій, дотацій складе в сумі 104,8 млн грн.  



З метою наповнення та виконання в повному обсязі дохідної частини 
міського бюджету вживаються заходи, а саме: 
- протягом 2021 року проведено 17 міських тимчасових комісій з питання 
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до міського бюджету; 
- комісією по відшкодуванню збитків відпрацьовано, на сьогодні, 
залучення додатково до міського бюджету коштів в сумі 0,8 млн грн, до кінця 
року очікується близько 1,2 млн грн. 

Питання наповнення бюджету громади розглядається  на розширених 
нарадах при міському голові за участю старост та землевпорядників 
територіальних органів виконавчого комітету міської ради. 

Загальний обсяг видаткової частини бюджету на 2021 рік складає в 
сумі 233,7 млн грн, станом на сьогоднішній день касові видатки складають      
181,3 млн грн, до кінця року очікуване виконання  складе 98,8% до річного 
плану (230,9 млн грн). 

До кінця 2021 року буде забезпечено фінансування в першу чергу 
першочергових соціально значущих витрат в повному обсязі, а також коштів 
виділених з держаного, обласного та інших бюджетів. 

Протягом року залучено з державного та обласного бюджету кошти на 
покращення матеріально-технічної бази закладів, установ, підприємств 
громади. 

Так, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України у 
поточному році виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій на суму 19 850,4 тис. грн (за сприяння народного депутата Ігоря 
Негулевського), зокрема на: 

- придбання автобусів для перевезення громадян на суму                              
1500,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт дитячих майданчиків (м. Баштанка, с. Добре, 
с. Плющівка) – 900,0 тис. грн; 

- покращення матеріально-технічної бази КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» − 17450,4 тис. грн, з них на: 

придбання автоклаву (медичного дезінфектора-ендоскопа плазмового 
стерилізатора) на суму 500,0 тис. грн, 
 придбання автоматизованої миючої машини для ендоскопів на суму 
500,0 тис. грн, 
 придбання апаратів для штучної вентиляції легень на суму        1200,0 

тис. грн, 
 придбання генератора − 490,0 тис. грн, 
 придбання медичного обладнання − 310,4 тис. грн, 



 придбання мультипараметричних моніторів для пацієнтів −          600,0 

тис. грн,; 
 придбання насоса для ентерального харчування − 50,0 тис. грн, 
 придбання насосів (дозаторів) − 255,0 тис. грн, 
 придбання обладнання для анестезії та реанімації − 750,0 тис. грн, 

 придбання системи CIPAP для дітей та новонароджених екстреного 
класу − 800,0 тис. грн, 
 придбання універсальної стаціонарної ультразвукової системи − 2000,0 

тис. грн, 
 придбання функціональних ліжок − 2395,0 тис. грн, 
 придбання хірургічних світильників LED − 1400,0 тис. грн, 
 придбання цифрової рентгенографічної системи − 4300,0 тис. грн, 

     придбання шприцевих інфузоматів − 300,0 тис. грн, 
реконструкція приймального відділення КНП «Баштанська 

багатопрофільна лікарня! – 1600,0 тис. грн. 
Крім того, планується використати субвенції з державного бюджету 

(1690,6 тис. грн) на: 
 реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу Інтернету в сільській місцевості – 1305,6 тис. грн, 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – 385,0 тис. грн. 
Також, буде освоєно субвенції з обласного бюджету (за рахунок 

субвенції з державного бюджету (6385,6 тис. грн ) на: 
забезпечення централізованої подачі кисню ліжкового фонду 

Багатопрофільної лікарні (придбання кисневої станції) в сумі -              

3000,0 тис. грн, 
придбання медикаментів для хворих на цукровий та нецукровий діабет 

КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» – 747,8 тис. грн, 
на виплату грошової компенсації придбання житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування − 899,5 тис. грн, 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами  - 850,5 тис. грн, 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" (придбання засобів навчання, сучасних меблів, 
комп’ютерного та мультимедійного обладнання, ін.) − 887,8 тис. грн. 

Кошти субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської 
області у 2021 році використано за цільовим призначенням: 

за сприяння депутата обласної ради Гомерського В.С в сумі                     
250,0 тис. грн, а саме на: 



- монтаж вуличного освітлення на території дитячого майданчика в м. 
Баштанка між  вулицями Генерала Пушкіна і Сагайдачного в районі РЕМ в сумі 
20,0 тис. грн, 

- придбання косарки роторної з карданним валом для утримання територій 
населених пунктів у належному стані в сумі 39,050 тис. грн, 

- покращення матеріально-технічної бази КНП "Баштанська 
багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради в сумі 7,1 тис. грн, 

- покращення матеріально-технічного стану Баштанського закладу 
дошкільної освіти № 2 "Віночок" (придбання кольорового функціонального 
принтеру) в сумі 5,5 тис. грн, 

- покращення матеріально-технічної бази зокрема: придбання 
багатофункціонального принтеру в сумі 9,625 тис. грн, для комунального 
закладу  «Баштанська публічна бібліотека», 

- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту Добренського 
СБК в сумі 23,179 тис. грн, 

- придбання батутів для закладів культури – 35,495 тис. грн, 
- придбання саджанців Павловнії (Явкинський старостинський округ) – 

10,0 тис. грн, 
- придбання мотокос для старостинських округів – 35,082 тис. грн, 
- придбання м’якої підлоги (пазлів) для ЗДО – 49,969 тис. грн, 
- придбання кухонних меблів для будинку пристарілих – 15,0 тис. грн.    
       за сприяння депутата обласної ради Фроленко В.О в сумі                     

117,7 тис. грн, а саме на: 

- покращення матеріально-технічної бази Новоєгорівської загальноосвітній 
школі I–III ступенів Баштанської міської ради, зокрема на придбання 
інструментів для кабінету трудового навчання та офісних диванчиків в 
коридори для відпочинку учнів на перервах в сумі 19,617 тис. грн, 

- покращення матеріально-технічної бази  Новоєгорівського сільського 
будинку культури Баштанської міської ради, зокрема на придбання 
мультимедійного проектору Mijia Lazer Progection TV-150  та екрана для 
проектору ПРО - ЕКРАН 500 на 282 см для відтворення літнього кінотеатру в 
сумі 46,150 тис. грн, 

- придбання пральної машини для ЗДО «Чебурашка» − 12,0 тис. грн, 
- придбання системи очищення води для гімназії – 39,933 тис. грн. 

 за сприяння депутата обласної ради Іванової Н. в сумі 7,0 тис. грн, а 
саме на: 
 придбання кондиціонеру для Новоєгорівської ЗОШ – 7,0 тис. грн. 

Використано субвенцію з обласного бюджету на співфінансування 

впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 2021 року  в сумі 
269,0 тис. грн, а саме придбано гістероскоп та дентальний рентгенівський 
апарат для КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня». Співфінансування з 
міського бюджету на реалізацію зазначеного проекту виділено в сумі       205,1 
тис. грн. 



Таким чином, навіть в умовах карантину крім утримання бюджетної 
сфери громади, належна увага приділялась покращенню матеріально-технічної 
бази закладів та установ виконавчого комітету міської ради, що впливає на 
якість надання послуг населенню.  

Капітальні видатки за рік по бюджету Баштанської міської 
територіальної громади, без урахування власних надходжень складуть     
28 969,2 тис. грн, в тому числі:  

по загальному фонду бюджету – 786,2 тис. грн: 
виділено субвенцію з бюджету Баштанської міської територіальної 

громади обласного бюджету на: 
- реалізацію проєкту «Реконструкція частини приміщень відділення 

екстреної медичної допомоги КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського 
району» по вул. Ювілейна, 3 м. Баштанка Миколаївської області» на суму 700,0 
тис. грн; 

- придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних 
закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного 
навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням 
технологій дистанційного навчання – 86,2 тис. грн. 

по спеціальному фонду бюджету − 28183,0 тис. грн: 
придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

22916,2 тис. грн (придбано навісне обладнання для міні навантажувача Bobcat 
(щітка з бункером, палетні вила, відвал від снігу) на суму 498,4 тис. грн, 
покращення матеріально-технічного стану КНП «Баштанська багатопрофільна 
лікарня – 19 824,6 тис. грн, придбання автобусів для перевезення пасажирів – 

2200 тис. грн, придбано слуховий апарат та фурнітуру до нього для ветерана 
війни, інваліда ІІ групи − 59,6 тис. грн,  тощо). 

придбання житла внутрішньо переміщеним особам та дітям сиротам 
– 1429,5 тис. грн, 

 капітальний ремонт, реконструкція об’єктів – 3837,3 тис. грн 

(капітальний ремонт ФАПУ по вул. Центральна,35 с. Добре на суму 47,0 тис. 
грн, коригування та експертиза ПКД капітального ремонту автодороги по вул. 
Українська в  м. Баштанка – 129,8 тис. грн, виготовлення ПКД «Капітальний 
ремонт Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступеня №1 по вул. Героїв 
Небесної сотні, (Баштанської республіки),32 м. Баштанка, Миколаївської 
області» (коригування)) на суму 429,9 тис. грн, капітальний ремонт приміщення 
комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр 
Баштанської міської ради» на суму 193,6 тис. грн,  капітальний ремонт 
дитячого майданчику ЗДО «Пролісок» с. Плющівка на суму 292,350 тис. грн, 
капітальний ремонт Явкинського сільського культурного центру в сумі 172,4 
тис. грн, капітальний ремонт дитячих майданчиків м. Баштанка  453,470 тис. 



грн, с. Добре  292,150 тис. грн, капітальний ремонт вузлів існуючої системи 
газопостачання закладів освіти і культури – 1807,2 тис. грн, тощо). 

Крім того, в рамках програми DOBRE придбано модульний туалет для 
ярмарково-фестивальної площі на суму 250,0 тис. грн. 

Робота міської влади спрямована на забезпечення стабілізації 
надходжень до бюджету, створення умов для розвитку економіки та 
соціального захисту громадян. 

Охорона здоров’я 

У 2021 році на утримання закладів охорони здоров’я виділено кошти 
бюджетом громади в сумі 28582,2 тис. грн, з них: 

КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» - 27271,8 тис. грн, з 
них використано кошти на: 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки – 4399,5 тис. 
грн, 

придбання медикаментів для хворих на цукровий та нецукровий діабет 

КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» – 747,8 тис. грн, 
покращення матеріально-технічного стану КНП «Баштанська 

багатопрофільна лікарня – 22124,5 тис. грн, в тому числі: 
придбання автоклаву (медичного дезінфектора-ендоскопа плазмового 

стерилізатора) на суму 500,0 тис. грн, 
 придбання автоматизованої миючої машини для ендоскопів на суму 
500,0 тис. грн, 
 придбання апаратів для штучної вентиляції легень − 1200,0 тис. грн, 
 придбання генератора − 490,0 тис. грн, 
 придбання медичного обладнання − 310,4 тис. грн, 
 придбання мультипараметричних моніторів для пацієнтів − 600,0 тис. 
грн,; 
 придбання насоса для ентерального харчування − 50,0 тис. грн, 
 придбання насосів (дозаторів) − 255,0 тис. грн, 
 придбання обладнання для анестезії та реанімації − 750,0 тис. грн, 

 придбання системи CIPAP для дітей та новонароджених екстреного 
класу − 800,0 тис. грн, 
 придбання універсальної стаціонарної ультразвукової системи − 2000,0 

тис. грн, 
 придбання функціональних ліжок - 2395,0 тис. грн, 
 придбання хірургічних світильників LED − 1400,0 тис. грн, 
 придбання цифрової рентгенографічної системи − 4300,0 тис. грн, 

 придбання шприцевих інфузоматів − 300,0 тис. грн, 
 придбано гістероскоп та дентальний рентгенівський апарат для КНП 

«Баштанська багатопрофільна лікарня» − 474,1 тис. грн, 



забезпечення централізованої подачі кисню ліжкового фонду 
Багатопрофільної лікарні (придбання кисневої станції) в сумі -              

3500,0 тис. грн, 
реконструкція приймального відділення КНП «Баштанська багатопрофільна 
лікарня» – 2300,0 тис. грн. 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» − 1310,4  тис. 
грн, в тому числі кошти використано на: 

оплату праці з нарахуванням працівників ФАПів та амбулаторій 
сільської місцевості територіальної громади – 409,0 тис. грн, 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки – 331,4 тис. 
грн, 

придбання спеціального лікувального харчування, придбання пільгових 
ліків для пацієнтів з донорською ниркою, наркотичних засобів, ін. – 510,0 тис. 
грн. 

придбання слухового апарату та фурнітури до нього для ветерана війни, 
інваліда ІІ групи – 60,0 тис. грн. 

Фінансова підтримка комунальних підприємств 

Протягом поточного року на фінансову підтримку КП «Міськводоканал»  

передбачено кошти в сумі 864,0 тис. грн, згідно Програми фінансової 
підтримки КП «Міськводоканал»,  з них на: 

забезпечення водопостачання населених пунктів громади на суму 202,3 

тис. грн, в тому числі: для відновлення  водопостачання в селі Явкине на суму 
70,0 тис. грн, в селі Новосергіївка на суму  62,7 тис. грн, в с. Христофорівка, 
с. Новоіванівка, с. Піски, с. Шевченко, с. Новоєгорівка, с. Добре, м. Баштанка – 

69,6 тис. грн (придбання розхідних матеріалів для ремонту та відновлення 
водопостачання),   

виготовлення проекту землеустрою вул. Квітнева – 15,0 тис. грн, 
придбання матеріалів та обладнання, пов’язаних із заміною насосів на 

насосній станції  ІІ підйому на суму 246,7 тис. грн, 
 погашення податкового боргу по ПДФО (штрафні (фінансові) санкції 
(штрафи), пеню) – 400,0 тис. грн. 
 КП «Добробут» - протягом 2021 року укладено договори на надання 
послуг з благоустрою, інших послуг − 4566,3 тис. грн. 

Крім того, надано фінансову підтримку КП «Добробут» для 
погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням – 494,0 тис. 
грн, з метою належного функціонування підприємства, виконання робіт з 
благоустрою громади, недопущення припинення надання послуг населенню та 
уникненню соціальної напруги в громаді. 

 

 



Інвестиційна діяльність 

 

Проведено роботу з підготовки та подачі проектів та пакету документів 
до них, для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 
Миколаївській області у 2022 році: 

1) «Покращення умов надання інклюзивних освітніх послуг дітям 
Баштанської громади та району»;  

2) «Трансформаційні перетворення у системі проведення ремонту доріг 
комунальної форми власності Баштанської міської ради»; 

3) «Нове будівництво системи водовідведення по вул. Квітнева в 
м. Баштанка Миколаївської області»; 

4) «Нове будівництво ярмарково-фестивальної площі-трансформера 
«Ярмаркова» по вул. Театральна, в м. Баштанка, Баштанського району 
Миколаївської області», загальна кошторисна вартість 11758,068 тис. грн. 

Оскільки під час прийому документів Міністерством було змінено умови 
та технічні завдання, на он-лайн платформу ДФРР завантажено лише два 
проєкти, із вище перелічених, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
ДФРР в Миколаївській області у 2022 р., а саме: 

1) «Нове будівництво ярмарково-фестивальної площі-трансформера 
«Ярмаркова» по вул. Театральна, в м. Баштанка, Баштанського району 
Миколаївської області», загальна кошторисна вартість 11758,068 тис. грн. 

2) «Капітальний ремонт Баштанського опорного закладу ЗСО I-III ст. №1 
по вул. Героїв Небесної сотні (Баштанської республіки), 32 в м. Баштанка 
Миколаївської області. (Коригування)», загальна вартість 84605,933 тис. грн. 

Подано заявку на отримання грантової допомоги по проєктах безпека 
людини від Програми «Кусаноне» − «Забезпечення сучасною медичною 
технікою для надання первинної медико-санітарної допомоги лікарями 
загальної практики сімейної медицини населенню Баштанської громади 
Миколаївської області». 

У рамках ініціативи «Розумний енергетичний менеджмент в ОТ» та за 
підтримки Програми «U-Lead з Європою» компанією 
«DeutscheGesellschaftFürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH» Асоціація 
«Енергоефективні міста України» здійснено закупівлю програмного 
забезпечення для енергомоніторингу на 2021-2022 рр. на безоплатній основі для 
Баштанської ТГ. 

На участь у щорічному обласному конкурсі проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування підготовлено та подано 2 проєкти: 

1. «Впровадження нових медичних послуг в КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області» 

загальна вартість 559,755 тис. грн, з них: з обласного бюджету 335,853 тис. грн, 
з міського бюджету - 215,902 тис. грн, організації – партнери – 8,00 тис. грн. 

2. «Покращення санітарного та екологічного стану Баштанської 
територіальної громади», загальною вартістю 794,700 тис. грн, з них: з міського 



бюджету − 309,880 тис. грн, з обласного − 476,820 тис. грн, кошти 
організаторів-партнерів – 8,0 тис. грн. 

Проєкт «Впровадження нових медичних послуг в КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області» 
загальна вартість 559,755 тис. грн, профінансовано у поточному році. 

Проведення супроводу подачі проектної заявки від ГО «Явкинці» 
«Проведення «Фестивалю розвитку» для виявлення потенціалу молоді та 
активізації громади» на участь у конкурсі проектів управління молоді та спорту 
Миколаївської облдержадміністрації. 

Підготовка пакету документів для отримання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг. 

Оновлено інвестиційний паспорт громади на 2021рік. 
Завершено реалізацію Бюджету участі 2020 року таких проєктів-

переможців: 
1. «Зробити місто кращим можеш саме ти!» (автор проєкту Світлана 

Березовська, м. Баштанка)  
2. «Освітлення переїзду між вулицями Грушевського та Шевченка в 

селі Явкине» (автор проєкту Олег Волович, с. Явкине)  
3. «ДД – добрі дії для дітей: доукомплектування дитячого майданчика 

на території мікрорайону «Зоря Інгулу» (автор проєкту Світлана Лященко, м. 
Баштанка)  

4. «Пам’ять, яка має жити вічно» (автор проєкту Лариса Фігура, с. 
Новоєгорівка) 

5. «Спортивний майданчик дворових тренажерів у парку «Весняний» 
(автор проєкту Олена Золотухіна, с. Христофорівка) 

6. «Гімназійна їдальня – зона комфорту дітей» (автор проєкту 
Світлана Гапішко, м. Баштанка)  

Проведено Бюджет участі 2021 року. Маємо 10 переможців, що 
фінансуватиметься у 2022 році. 

Громадська ініціатива: 
1. «Облаштування сучасного парку відпочинку новоєгорівців» с. 

Новоєгорівка (автор проекту Лариса Фігура, 70,000 тис. грн). 

2. «Water is the source of life» (с. Явкине, автор Олександр Коврига, 

69,600 тис. грн). 

3.  «Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Шкільній» (с. 
Плющівка, автор Віктор Прокопчук, 63,869 тис. грн). 

4.  «Парк відпочинку «Мрія» (с. Новоіванівка, автор Сніжана 
Якименко, 70,000 тис. грн). 

Освіта: 
1. «Інтерактивні технології для гармонійного розвитку дітей» (м. 

Баштанка, автор Оксана Єсипенко, 70,000 тис. грн). 

2. «Творчий простір дитинства» (м. Баштанка, автор Світлана 
Гапішко, 69,330 тис. грн). 



3. «Кабінет фізики у Добренській ЗОШ І-ІІІ ступенів Баштанської 
міської ради» (автор Марія Бойчук, 68,070 тис. грн). 

Культура: 
1.  «Радість творчості» (м. Баштанка, автор Ольга Крамаренко, 70,000 

тис. грн). 

2. «Сучасний громадський простір у Баштанській публічній 
бібліотеці» (м. Баштанка, автор Михайло Шатній, 69,985 тис. грн). 

3. «Розвиток закладів культури» (м. Баштанка, автор Світлана 
Березовська, 69,606 тис. грн). 

У 2021 році завершено реалізацію проєкту спільно з Програмою DOBRE 

«Покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства шляхом 
придбання спецтехніки для ремонту та обслуговуванню доріг», загальною 
вартістю 1601,15309 тис. грн, з яких кошти громади − 498,44146тис. грн та 
кошти Програми − 1 102,71163 тис. грн. 

У 2021 році завершено реалізацію проєкту спільно з Програмою DOBRE 

«Створення ярмарково-фестивальної площі-трансформера «Ярмаркова», 
загальною вартістю 2337,730тис. грн, з яких: кошти громади − 1371,364 тис. грн 
та Програми − 2200,5936 тис. грн. 

Пройдено попередній відбір на участь у проєкті «Вогнеборці. 
Вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні», проте за 
відсутності облаштованого місця для Центру безпеки, далі не пройшли. 

Пройдено відбір на участь у проєкті Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) в Україні «Долучайся, взаємодій, створюй: активна молодь та місцева 
влада на захисті довкілля», що фінансується Посольством Великої Британії в 
Україні. До участі у проєкті залучено молодіжну ініціативну групу (МІГ) 
громади, до складу якої входять представники Молодіжної ради при міському 
голові. У рамках проєкту, членами МІГ взято участь у серії онлайн навчань, 
зустрічах з обміну досвідом, а також реалізовується проєктна заявка «Екологічна 
перезагрузка», до основних заходів якої ввійшли: проведення воркшопів для 
старшокласників Баштанських закладів середньої освіти, придбання пластикових 
контейнерів для роздільного збору ТПВ, металевих урн для сміття та 
роздаткового матеріалу для воркшопів. 

Розпочато участь у Програмі EU4ResilientRegions «Міцні регіони – 

Спеціальна програма підтримки України» Європейського Союзу спільно з 
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), що планується 
реалізувати у сферах соціального захисту, надання адміністративних послуг та 
послуг з охорони здоров’я. 16 грудня 2021 року підписано Меморандум про 
співпрацю. 

Розроблено та затверджено Концептуальну записку на проєкт «Створення 
культурно-спортивного комплексу пансіонатного типу на базі Баштанського 
ДНЗ «Теремок» по вул. Яновського, 2 м. Баштанка Миколаївської області» та 
передано спеціалісту Програми DOBRE для розробки техніко-економічного 
обґрунтування. 

 

 

 



Розвиток економіки 

 

Протягом року відділом з питань розвитку економіки та торгівлі 
розглядалися документи надані КП» Добробут» на предмет встановлення 
тарифу на вивіз твердих побутових відходів та коригування та встановлення 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення по КП» 
Міськводоканал».  

Проведено 11 засідань робочої групи з об’єктивного вивчення питання 
зміни тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами та 
коригування, встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення. 

Створено реєстр фізичних – осіб підприємців з вказівкою КВЕДу по 
кожному підприємцю. Всього включено в реєстр 613 фізичних осіб-

підприємців по Баштанській територіальній громаді. 
Відділом з питань розвитку економіки та торгівлі за звітний період 

здійснювалися рейди по виявленню осіб, які займаються виносною, виїзною 
торгівлею без укладення договору. 

За 2021 рік укладено 63 договори на торгові місця на суму 29 856 грн. 
Опрацьовано 20 звернень громадян. Це звернення від членів виконавчого 

комітету, підприємців, АТ «Укрпошта» та жителів м. Баштанка. 
По одному зверненню розроблений регуляторний акт «Про встановлення 

заборони продажу пива ( крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах 
Баштанської територіальної громади». 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 22 квітня 2021 року 
№125 затверджено створення робочої групи з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення. До складу робочої групи ввійшли 
представники податкової інспекції, ПФУ, центру зайнятості, поліції, КО 
«Правопорядок» та міської ради.  

Законом України »Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання» від 
04.03.2021 року №1320-IХ , який набрав чинності 27.04.2021 року, внесено 
зміни, зокрема, до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності « від 05.04.2007 року №877-V. 

Органам місцевого самоврядування дозволено здійснювати контроль за 
додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах та 
організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідних 
територіальних громад. 



Також органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою 
щодо здійснення заходів державного нагляду на підприємствах, в установах та 
організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також стосовно 
ФОП, які використовують працю найманих працівників, шляхом подання 
посадовими особами органів місцевого самоврядування відповідного звернення 
з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади. 

Тому, враховуючи вищевказане робочою групою проводиться  
інформаційно-роз’яснювальна робота з особами щодо дотримання трудового 
законодавства, які фактично виконують роботу в інтересах суб’єкта 
господарської діяльності та які підпадають під поняття «Працівник». 

За січень-грудень 2021 року проведена інформаційно-роз’яснювальна 
робота на території Баштанської ТГ в 72 суб’єктах господарювання. 

За цей період легалізовано 14 чоловік. 
По 6 суб’єктам направлений лист до управління Держпраці 

Миколаївської області з метою здійснення заходів державного нагляду у 
вищезазначених суб’єктів господарювання. 

В результаті проведеної перевірки головним інспектором управління 
Держпраці в Миколаївській області по одному об’єкту легалізовано 4 чол. 

Баштанською міською радою укладено 5 угод соціального партнерства з 
суб’єктами господарювання на загальну суму 379,0 тис. грн. 

Відповідно до угод про соціальне партнерство сторони взяли на себе 
зобов’язання шляхом об’єднання зусиль сприяти підвищенню рівня життя 
територіальної громади, покращанню добробуту та соціальної інфраструктури 
на тій території, де працюють небайдужі товаровиробники, які дбають про 
розвиток громади. Це − СТОВ «Дружба» (74,0 тис. грн, керівник Кравчук Т.М.), 
ТОВ «Зоря Баштанки» (100,0 тис. грн, керівник Гераков О.В.), ФОП Дорош П.І 
– 33,0 тис. грн, ТОВ «ФРЕЯ-АГРО» − 160,0 тис. грн (керівник Чернуха С.А.), 
ТОВ НВА «Землеробець» − 11,2 тис. грн (керівник Шевель І.В.). 

01.04. 2021 року в відділ з питань розвитку економіки та торгівлі були 
передані колективні договори з управління соціального захисту населення в 
кількості 69 штук. 

Станом на 01.12.2021 року здійснено повідомну реєстрацію по 39 
договорам. 

Проведено 278 закупівель в системі «PROZORRO» на суму 18 145 900 

грн, із них:  

звіт про договір про закупівлю − 232 шт. на суму − 2 137 300 грн; 
спрощена система − 18 шт. на суму -1 826,8 тис. грн;  
відкриті торги − 21шт на суму – 11 533,4 тис. грн; 
переговорна процедура − 7 штук на суму − 2 648,4 тис. грн. 
Економія склала 1 266,3 тис. грн. 



Розвиток інфраструктури та благоустрій ТГ 

 

З початку 2021 року на території громади проведено поточний ремонт 
доріг комунальної власності на суму 809,0 тис. грн: 

 м. Баштанка, вул. Спортивна, Героїв Небесної сотні, вул. Ювілейна, 
 с. Новопавлівка, вул. Центральна,  
 с. Новоєгорівка, вул. Шевченко,  
 с. Новоіванівка, вул. Генерала Пушкіна та 1 Травня, 
 с. Новосергіївка, вул. Степова (біла дорога).  
 с. Добре, вул. Набережна (біла дорога),  
 с. Явкине, вул. Грушевського.  

Також проведено поточний ремонт на суму 300,722 тис. грн: 
 в’їзду по вул. Полтавська, 37, 
 в'їзду вул. Космонавтів,  
 проїзду від вул. Полтавська в сторону вул. А. Гладкова, 
 майданчика для паркування по вул. Ювілейна, м. Баштанка. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на «Капітальний 
ремонт автодороги по вул. Українській в м. Баштанка Миколаївської області 
(коригування) на суму 129,800 тис. грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету виконано роботи з 
капітального ремонту автодороги по вул. Українська в м. Баштанка (1 пусковий 
комплекс 352 м.) на суму 2624, 301 тис. грн. 

На території громади у 2021 році було виконано ремонт дорожнього 

покриття в м. Баштанка по вул. Ювілейна, Полтавська, Театральна, 
відремонтоване перехрестя біля магазину АТБ, відновлено дорожню розмітку, 
замінено та встановлено дорожні знаки. Відремонтовано дорогу в 
с. Костянтинівка (балансоутримувач Державна агенція доріг у Миколаївській 
області) на загальну суму 8,0 млн грн. 

Облаштовано парковку по вул. Ювілейна м. Баштанка на суму 44,583 тис. 
грн. Відновлено дорожню розмітку вул. Семена Бойченка, Героїв Небесної 
сотні. Замінено та встановлено 28 дорожніх знаків. 

Крім того, в 2021 році на території Баштанської територіальної громади 
проведено поточні ремонти тротуарів між вул. 8 Березня, Підпільників ОУН, В. 
Єрешка та по вул. Ювілейна біля КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» 
на суму 244,483 тис. грн.  

Протягом 2021 року на поточний ремонт, утримання та технічне 
обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів громади 
витрачено 877,000 тис. грн. 

Облаштовано освітлення спортивного майданчика вул. Сагайдачного, 

м. Баштанка на суму 17,995 тис. грн. 



Виконано капітальний ремонт дитячого майданчику вул. Театральна, 2 А, 
м. Баштанка  на суму 399,673 тис. грн. 

Виконано капітальний ремонт дитячого майданчику вул. Центральна, 21-

23, с. Добре на суму 249,982 тис. грн.  
Придбано два автобуси для міських та міжселищних перевезень на суму 

1980,00 тис. грн. 
Закінчено капітальний ремонт ФАПу с. Добре. 
Закінчено реалізацію проекту «Створення ярмарково-фестивальної 

площі-трансформера «Ярмаркова». 
Протягом 2021 року на розвиток та збереження зелених зон у межах 

Баштанської ТГ витрачено 42,500 тис. грн. Посадковий матеріал був 
висаджений в паркових зонах міста Баштанка та по селам Баштанської ТГ. 

Проведено видалення аварійних та сухостійних дерев на суму 95,995 тис. 
грн. 

За рахунок коштів з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту на сході України, та коштів співфінансування з 
місцевого бюджету Баштанської міської територіальної громади придбано 
трикімнатну квартиру вартістю 530,0 тис. грн. 

Виділено грошову компенсацію за належні для отримання житлові 
приміщення двом особам з числа дітей-сиріт в розмірі в сумі 899,496 тис. грн. 
за кошти субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.  

 

Діяльність у сфері містобудування 

 

За 2021рік за заявою забудовників видано 3 будівельні паспорти на 
будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд.  

Відділом підготовлено, зареєстровано в реєстрі та видано 8 містобудівних 
умов та обмежень на проєктування об’єктів комерційного використання, також 
підготовлено та видано: 

 49 ордерів на виконання земляних робіт; 
 187 викопіювання з топографічних планів. 

Громадянам та організаціям різних форм власності підготовлено та 
надано 81 висновків щодо використання територій, оренди,  вибору, вилучення 
та надання земельних ділянок у власність. 



Розроблено та затверджено в установленому законом порядку детальний 
план частини території м. Баштанка. 

За заявами 19 громадян здійснено виїзд по місцю проживання щодо 
узгодження планів забудови земельних ділянок та обстеження земельних 
ділянок. 

Видано 8 довідок юридичним та фізичним особам з питань проведення 
будівництва, реконструкції та перепланування об’єктів нерухомого майна. 

Розроблено та підготовлені проєкти рішень по міським програмам 5шт. 
Підготовлено 18 рішень на засідання виконавчого комітету. 
За 2021 рік надавалися відповіді на обласні та районні контролі в 

кількості 145 штук. 
Проведено 11 засідань комісії ТЕБ та НС, проводилися виїзні комісії та 

рейдові групи на дотримання карантинних вимог (32 виходи). 
У зв’язку із закінченням дії терміну програми відділ з питань 

містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту на 
основі обласної розробив та затвердив нову програму «Про затвердження 
Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природнього характеру Баштанської територіальної громади на 
2022-2025». 

У вересні взяли участь у проведенні командно-штабного навчання сил та 
засобів цивільного захисту Баштанської міської ради.  

У міській раді розроблений та прийнятий до виконання на засіданні 
комісії ТЕБ та НС комплексний план щодо підготовки органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, служб 
цивільного захисту та об’єктів життєзабезпечення Баштанської міської ради до 
безперебійної роботи в складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 
2021-2022 років, затверджено персональний склад міської ради оперативного 
штабу із забезпеченням безперебійної роботи об’єктів життєдіяльності 
населення в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. В міській раді 
розроблений план залучення сил і засобів, визначено порядок взаємодії органів 
виконавчої влади з відповідними підприємствами, установами та організаціями 
із визначенням відповідальних осіб на випадок несприятливих погодних умов, а 
також порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

Питання земельних відносин та  
охорони навколишнього середовища 

 

Щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та 
юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України, відділ з 



питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища здійснює 
екологічну політику, спрямовану на охорону навколишнього природного 
середовища та врегулювання земельних відносин Баштанської об’єднаної 
територіальної громади та інших законних нормативних та піднормативних 
актів України. Відділ готує проекти рішень міської ради у галузі земельних 
відносин та проводить їх погодження відповідно до Регламенту міської ради, 
виносить на розгляд постійної комісії міської ради з питань агропромислового 
комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології проекти рішень, 
звернення громадян та юридичних осіб у відповідності до Регламенту міської 
ради. На сесіях міської ради протягом 2021 року було розглянуто 1354 
звернень громадян.  

Відділ взаємодіє з органами державної та виконавчої влади у галузі 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, а 
також фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх 
форм власності, виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо 
раціонального використання та охорони земель в об’єднаній територіальній 
громаді. Було проведено виїзне обстеження земельних ділянок, виявлено ряд 
порушень, направлено листи ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області та 
проведено засідання комісії по добровільному відшкодуванню завданих 
збитків. Загальна сума надходжень за 2021 рік по договорам про 
добровільне відшкодування збитків складає 1174501,22 грн. 

Проводиться робота із сільгосптоваровиробниками територіальної 
громади стосовно внесення змін до договорів оренди землі. За 2021 рік 
збільшено базу нарахування орендної плати на 1924918,34 грн., зібрано 
земельного податку фізичних осіб за 2021 рік 107,5% від планових 
нарахувань (перевиконання за рахунок відпрацювання боргів минулих 
періодів). 

Опрацьовано 64 звернення пасічників та нараховано дотацій на 
утримання 3126 бджолосімей на загальну суму 625000 грн. 

За 2021 рік надано громадянам довідок для соціальних виплат та центру 
зайнятості в кількості 310 довідок. 

 

Юридичне забезпечення 

 

Станом на 01.12.2021 року розроблено та завізовано понад 350 договорів 
та близько 170 додаткових угод про фінансові зобов’язання міської ради 
(договори купівлі-продажу, підряду, надання послуг, виконання робіт тощо) та 
близько 50 інших цивільно-правових угод (контракти, угоди, договори оренди, 
найму, схову, позики, зберігання та інші). 



Опрацьовано та підготовлено безпосередньо відділом 54 звернення 

громадян. 
Надано більше 30 відповідей на запити правоохоронних органів, в т.ч. 15 

– прокуратурі. 
Підготовлено понад 55 листів – відповідей на запити та звернення 

юридичних осіб. 
Направлено близько 125 процесуальних документів до суду по справам, 

де міська рада виступала відповідачем та третьою особою. 
Прийнято участь у  засіданнях тендерного комітету. 

Станом на 01.12.2021 року перевірено та завізовано 510 проєктів рішень 
сесії, 267 рішень виконкому, 873 розпоряджень голови, розроблено юридичним 
відділом близько 30 проєктів, в тому числі рішень виконкому та сесії. 

Надано понад 123 юридичних висновків та роз’яснень структурним 
підрозділам міської ради. 

Взято участь у 34 судових засіданнях в судах першої та апеляційної 
інстанцій. 

Крім покладених Положенням про відділ службових обов’язків 
юридичним відділом ведуться такі напрямки роботи: 

- спеціалісти юридичного відділу беруть участь членом більше, ніж 
12 комісіях міської ради, а також входять до складу робочих груп по 
вирішенню питань, що входять до повноваження міської ради; 

- відділ веде роботу щодо порядку надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами (збирає комісію, розглядає заяви, готує прокти рішень на 
засідання виконкому, укладає договори на право тимчасового використання 
місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами); 

- бере участь у розробці Програм, Положень, Правил, Порядків по 
окремим напрямкам роботи ТГ, що виносяться на розгляд сесії; 

- спеціалісти відділу взяли участь у 7 навчальних семінарах та 
тренінгах з юридичних питань; 

- постійно надається юридична підтримка головним розпорядникам 
коштів (перевірено близько 20 колективних договорів закладів освіти та  
культури), консультування комунальних підприємств з основних питань 
діяльності, старостам та їх помічникам; 

- співпрацюємо з нотаріатом в частині підготовки угод, оформлення 
довіреностей, засвідчення копій, отримання роз’яснень з питань виконання 
делегованих повноважень органами місцевого самоврядування з питань 
вчинення нотаріальних дій; 



- координує роботу з кадрових питань, в тому числі проводить 
службові розслідування, готує відповідні документи. 

-  

Висвітлення діяльності Баштанської міської ради, її виконавчих 
органів, посадових осіб та депутатів міської ради за 2021 рік на вебсайті 

Баштанської МТГ та у засобах масової інформації 
 

З метою безперешкодної реалізації конституційного права громадян на 
інформацію і свободу слова, забезпечення відкритості і прозорості у роботі 
міської ради у травні 2017 року було створено відділ з питань засобів масової 
інформації, який через залучення засобів масової інформації, сприяє 
висвітленню діяльності Баштанської міської ради, її виконавчих органів, 
посадових осіб та депутатів міської ради. 

Висвітлення діяльності Баштанської міської ради, її виконавчих 
органів, посадових осіб і депутатів міської ради здійснюється засобами 
масової інформації шляхом одержання, збирання, створення, поширення і 
використання інформації. Відділ визначає перспективи розвитку та реалізації 
інформаційної політики, спрямованої на забезпечення мешканців 
Баштанської об'єднаної громади об'єктивною та оперативною інформацією. 
Тісно співпрацює з ПП «Редакція районної газети «Голос Баштанщини» щодо 
випуску Вкладки «Вісник Баштанської міської територіальної громади», а 
також ефективне наповнення і використання офіційного вебсайту Баштанська 

міська територіальна громада для всебічного висвітлення діяльності 
Баштанської міської ради. 

1. Висвітлення діяльності на офіційному вебсайті Баштанської міської 
ради. 

Протягом 12 місяців 2021 року на офіційному вебсайті Баштанської 
міської ради (https://bashtanskaotg.gov.ua/) у розділі «Документи» був 
забезпечений вільний доступ фізичних та юридичних осіб до інформаційних 
ресурсів, нормативно-правової інформації про діяльність органів місцевого 
самоврядування Баштанської міської ради. Розміщено 301 розпорядження 

міського голови, понад 510 проєктів і рішень міської ради та по 267 проєктів і 
рішень виконавчого комітету. 

Протягом 2021 року відділом з питань засобів масової інформації та 
зв’язків з громадськістю було підготовлено 19 розпоряджень міського голови. 

З метою висвітлення діяльності депутатів Баштанської міської ради, 
забезпечення прозорого режиму роботи виконавчих органів та посадових осіб 
ради, у додатках «Структура ОТГ», «Підприємства, заклади та установи», 
«Документи» розміщена інформація про персональний склад депутатського 
корпусу і виконавчого комітету, постійні комісії Баштанської міської ради 
восьмого скликання, регламент і плани роботи міської ради, проєкти і 
прийняті рішення, графік проведення засідань, а також оприлюднені 
протоколи пленарних засідань із зазначенням поіменного голосування 
депутатів. 

https://bashtanskaotg.gov.ua/


Для забезпечення депутатів міської ради та органів місцевого 
самоврядування соціологічною інформацією про ставлення окремих городян і 
соціальних груп до суспільних подій, явищ, процесів і фактів, що 
відбуваються в місті, на сайті міської ради: 

- функціонують додатки: 
• «Е-data витрати», 
•  «Новини»,  
• «Бюджет», 
• «Prozorro», 
• «Структура ОТГ», 
• «Підприємства, заклади та установи», 
• «Корисна інформація», 
• «Економічний профіль», 
• «Документи», 
• «Проекти громади», 
• «Вакансії», 
• «Опитування», 
• «Звернення», за 11 місяців 2021 року надійшло 6 (шість) 

електронних звернень, які розглянуті відповідними відділами; 
• Протягом звітного періоду на сайт у розділ «Зворотній зв’язок» 
надійшло 10 звернень від громадян, на які спеціалісти міської ради 
надали відповіді; 
• «Консультації з громадськістю», проведено 9 консультацій, 

надійшло 96 пропозицій в письмовому вигляді щодо проєкту бюджету 
Баштанської ТГ на 2022 рік; 

• «Петиції», за 11 місяців 2021 року не надійшло жодної петиції; 
• «Сторонні сервіси», у яких розташовано «Архів документів 

Баштанської ОТГ», «Відеозаписи сесій, комісій, виконкому», «Виконання 
бюджету Баштанської ОТГ», «Розпорядження», «Протоколи постійних 
комісій», «Єдиний державний вебпортал відкритих даних», «Архів рішень 
виконавчого комітету», «Архів рішень сесій», «Система «Голос», 
«Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади», «Бюджет участі», 
«Програма соціально-економічного розвитку ОТГ». 

У березні 2021 року запрацювали нові додатки: «Календар подій» та 
«Ґендерна рівність», робота над наповненням яких триває й оновлюється. 

Сучасна електрона версія вебсайту Баштанської міської ради має 
презентаційні функції: знайомить світове співтовариство з потенційними 
можливостями Баштанської територіальної громади, сприяє залученню 
інвестиційного капіталу. 

Для вдосконалення механізму інформування мешканців Баштанської 
об'єднаної територіальної громади та інших користувачів про нагальні 
питання життєдіяльності громадських формувань, установ, організацій та 
внутрішньо переміщених осіб публікуються «Анонси подій», де 
розміщуються оголошення, повідомлення про події, що відбуваються в 
громаді. 



Протягом звітного періоду на вебсайті Баштанської міської об’єднаної 
територіальної громади розміщено у розділі «Новини» 1350 подій та 
оголошень, а також фоторепортажі з ключових подій, які відбуваються в 
громаді. 

Крім цього, у групі та сторінці Facebook було розміщено понад 2900 

постів. 
Розробникам сайту було направлено 30 звернень щодо усунення недоліків 

у функціонуванні додатків сайту. 
Відділ підготував дві відповіді на запит про публічну інформацію щодо 

роботи сайту. 
Розроблено п’ять відеоуроків щодо користування сайтом.  
Підготовлено чотири щоквартальні Звіти про механізми залучення 

громадян до прийняття рішень та Дорожньої карти з розвитку спроможності 
Баштанської ТГ для Програми DOBRE. 

Підготовлено 39 виступів міському голові до свят, 116 привітань до свят 
на сайт та 39 − у газету. Виготовлено 198 вітальні листівки до державних свят 
та днів народження. Створено 40 відеосюжетів. 

Завдяки проведеній копіткій роботі відділу щодо вдосконалення сайту, за 
результатами внутрішнього конкурсу програми DOBRE наша громада посіла 
призове місце та отримала безкоштовну підтримку на 2022 рік на всі ІТ 
продукти Socialboost, тоді коли всі громади, починаючи з наступного року, 
оплачуватимуть обслуговування своїх сайтів. 

2. Висвітлення діяльності у друкованих засобах масової інформації. 
У 2021 році висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, 

посадових осіб та депутатів міської ради здійснювалось у Вкладці «Вісник 
Баштанської міської територіальної громади» до ПП «Редакція районної 
газети «Голос Баштанщини». Видання виходить один або два рази на місяць 
загальним накладом 2 930 примірників. За 12 місяців вийшло 17 номерів 
Вкладки, для виготовлення та розміщення публікацій у якій з міського 
бюджету спрямовано 165 980 грн із 195 000 грн запланованих (тендер 
проведено на 195 000 грн). Так, на випуск Вкладки витрачено 137 700 грн та 
28 280 грн на окремі оголошення в районній газеті «Голос Баштанщини». 

Враховуючи вищенаведене, треба зазначити, що завдяки взаємодії 
міської ради із районною газетою «Голос Баштанщини» та використання 
офіційного вебсайту вдалося покращити систему інформування населення 
об'єднаної територіальної громади про роботу міської ради, її виконавчих 
органів, посадових осіб та депутатів міської ради, налагодити відкритий 
діалог та збільшити відповідальність міської влади перед об’єднаною 
територіальною громадою. 

 

 

 

 



Центр надання адміністративних послуг 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Баштанської міської ради створений рішенням Баштанської міської ради та діє 
на підставі Конституції України, Законів України, інших нормативно-правових 
актів та Положення про відділ.  

Штатна чисельність відділу складає 6 посадових осіб, з них: 1 начальник 
відділу (державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяження), 2 державних реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяження, 1 державний реєстратор юридичних та фізичних осіб-підприємців, 2 
адміністратора (реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання громадян). 

І. Працівниками відділу з напрямку державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно за звітний період надано 4389 адміністративних 
послуг (прийнято заяв) щодо державної реєстрації прав власності, реєстрації 
похідних речових прав на нерухоме майно, обтяжень, іпотек, внесення змін до 
записів ДРПП тощо. Забезпечено надходження до місцевого бюджету 
адміністративного збору у сумі 485453,00 грн.  

Зі всієї кількості розглянутих заяв - 726 заяв було задоволено щодо 
реєстрації прав власності на безкоштовній основі з них: 417 заяв щодо 
реєстрації речових прав які набуті до 01.01.2013р., 38 заяв учасників бойових 
дій та 379 заяв щодо реєстрації комунальної власності власником якої є 
Баштанська міська рада, інші ОМС та держава. 

ІІ. Працівниками відділу з напрямку реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання за звітний період надано наступні адміністративні 
послуги: 

№ 

п/п 

Вид послуг Кількість  Сума 
адмінзбору/штрафів 

(грн) 

1. Реєстрація / зняття з 
реєстрації місця проживання / 
перебування 

771 8853,40 

2. Складання адміністративних 
протоколів за порушення 
ст.ст.197,198 КУпАП 

22 Попередження 

3. Видача довідок про склад 
сім’ї або про зареєстрованих 
осіб та довідок ф.3,13,15,16 
Порядку 

1990 Безкоштовно 

 



4 Відповіді на запити 
компетентних органів (суд, 
прокуратура, поліція, 
приватні та державні 
нотаріуси, приватні та 
державні виконавці, 
управління соціального 
захисту населення тощо) 

2405 Безкоштовно 

 

 

5 Усні консультації (особисто 
та засобами зв’язку) 

1002 Безкоштовно 

 

 

ІІІ. Державним реєстратором юридичних та фізичних осіб-

підприємців за звітний період надано наступні адміністративні послуги: 

 

Назва адмін 
послуги, інше 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Всього 

Державна 
реєстрація ФОП 

3 1 0 5 9 6 4 0 3 5 2 2 40 

Державна 
реєстрація 
юр.осіб 

2 1 1 2 1 4 1 0 1 1 0 0 14 

Зміни по ФОП 4 2 1 4 0 5 5 0 0 3 4 2 30 

Зміни по 
юр.особам 

20 14 1 18 18 23 40 0 20 17 15 12 198 

Припинення 
ФОП 

2 2 1 2 4 3 4 0 4 3 2 2 29 

Припинення 
юр.осіб 

4 2 1 10 0 8 0 0 1 0 1 0 27 

Надання 
відомостей з ЄДР 

8 5 5 19 3 10 3 0 5 3 8 7 76 

Надання 
консультацій 
(особисто та 
засобами зв’язку) 

50 10 5 15 15 10 15 0 10 12 17 8 167 

Укомплектування 
та передача в 
архів 
реєстраційних 
справ за 

35 22 5 41 50 69 54 0 30 48 20 19 393 



належністю 

Всього             974 

 

Забезпечено надходження до місцевого бюджету адміністративного збору 
за державну реєстрацію бізнесу у сумі 227374,00 грн. 
ІV. Надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного 
кадастру починаючи з 01.11.2021р., всього надано 91 шт., забезпечено 
надходження до місцевого бюджету адміністративного збору – 7718,00 грн., до 
державного бюджету -3120,00 грн. Надано безкоштовних послуг 23 шт. 

Начальником відділу за звітний період, надано роз’яснень, розглянуто 
усних звернень та прийнято на особистому прийомі близько 400 осіб. 

Відділ освіти, молоді та спорту 

 

З міського бюджету Баштанської міської ради на фінансування галузі 
«Освіта» в 2021 році передбачено видатки з урахуванням внесених змін станом 
на 01.12.2019 р. в сумі 132964,9 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 

130426,7 тис. грн, по спеціальному фонду – 2538,2 тис. грн. В т.ч. для 
забезпечення оплати праці та забезпечення обов’язкових складових заробітної 
плати − 115701,0 тис. грн. Витрати на енергоносії складають − 8740,2 тис. грн. 
Для забезпечення державних гарантії здобувачам освіти згідно ст.. 56 ЗУ «Про 
освіту » витрачено на харчування – 1931,4 тис. грн, для організації підвозу 
учнів − 1180,5 тис. грн. Для забезпечення умов та права на якісну і доступну 
освіту органами місцевого самоврядування створюються належні умови для 
рівного доступу до здобуття освіти. 

Так, для ЗДО «Віночок» придбано принтер − 5,5 тис. грн та м’яку 
підлогу − 7,826 тис. грн (субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів 
соціально-економічного розвитку), та дезінфікуючі засоби та господарські 
товари – 10,043 тис. грн. 

ЗДО «Чебурашка» придбано пральну машину − 12,0 тис. грн та м’яку 
підлогу − 4,245 тис. грн (субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів 
соціально-економічного розвитку), та дезінфікуючі засоби та господарські 
товари – 6,28 тис. грн. 

ЗДО «Дюймовочка» придбано м’яку підлогу − 7,826 тис. грн (субвенція 

з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку), 
та дезінфікуючі засоби та господарські товари – 8,08 тис. грн. 

ЗДО «Ягідка» придбано м’яку підлогу − 13,089 тис. грн (субвенція з 
обласного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку), та 
дезінфікуючі засоби та господарські товари – 3,758 тис. грн. 



ЗДО «Лелеченя» с. Добре придбано систему очистки та кондиціювання 
води − 35,1 тис. грн, придбано м’яку підлогу − 3,183 тис. грн (субвенція з 
обласного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку) та 
дезінфікуючі засоби та господарські товари – 2,243 тис. грн.  

ЗДО «Дивограй» с. Новоєгорівка придбано м’яку підлогу − 2,122 тис. 
грн (субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-

економічного розвитку).  
ЗДО «Малятко» с. Новоіванівка придбано м’яку підлогу − 2,122 тис. грн 

(субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного 
розвитку). 

ЗДО «Сонечко» с. Новопавлівка придбано м’яку підлогу − 2,122 тис. грн 
(субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного 
розвитку). 

ЗДО «Джерельце» с. Новосергіївка придбано м’яку підлогу − 2,122 тис. 
грн (субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-

економічного розвитку), оновлено харчоблок − 64,557 тис. грн. 
ЗДО «Краплинка» с. Піски придбано м’яку підлогу − 1,061 тис. грн 

(субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного 
розвитку).  

ЗДО «Пролісок» с. Плющівка придбано м’яку підлогу − 2,653 тис. грн 
(субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного 
розвитку), 292,35 тис. грн виділено з державного бюджету на капітальний 
ремонт дитячого майданчика. 

ЗДО «Веселка» с. Христофорівка придбано м’яку підлогу − 1,061 тис. 
грн (субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-

економічного розвитку).  
ЗДО «Калинонька» с. Явкине придбано пральну машинку − 8,0 тис. грн, 

проведено оновлення харчоблоку − 49,447 тис. грн, придбано м’яку підлогу − 
1,061 тис. грн (субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціально-

економічного розвитку).  
У Баштанському опорному закладі ЗСО №1 проведено капітальний 

ремонт окремих вузлів існуючих систем газопостачання − 479,9 тис. грн, 
виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 
закладу – 429,9 тис. грн. Відбувається поставка комплектів меблів за рахунок 
субвенції з державного бюджету «Нова Українська школа» – 108,1 тис. грн, 
дидактичного матеріалу – 45,2 тис. грн та комп’ютерного обладнання – 100,4 

тис. грн.  
У Баштанському опорному закладі ЗСО №2 проведено поточний 

ремонт шиферної покрівлі та вуличного освітлення − 49,9 тис. грн, придбано 
насоси для опалювальної системи − 13,8 тис. грн, встановлено 



металопластикові вікна в ресурсній кімнаті − 39,8 тис. грн, проведено ремонт 
водомережі − на 8,9 тис. грн. Відбувається поставка комплектів меблів за 
рахунок субвенції з державного бюджету «Нова Українська школа» – 45,6 тис. 
грн, дидактичного матеріалу – 22,6 тис. грн та комп’ютерного обладнання – 

39,3 тис. грн.  
Для Баштанської гімназії придбано фільтрувальну установку − 39,9 тис. 

грн (за рахунок субвенції обласної ради), мультимедійне обладнання − 20,0 тис. 
грн. За рахунок реалізації проєкту Бюджету участі «Гімназійна їдальня – зона 
комфорту для дітей» придбано обладнання для їдальні − 69,9 тис. грн. Також 
придбано насоси для опалювальної системи − 9,2 тис. грн, встановлено 
металопластикові вікна на суму 110,7 тис. грн, проведено капітальний ремонт 
окремих вузлів існуючих систем газопостачання − 299,9 тис. грн. 

Для Добренської ЗОШ придбано обладнання для харчоблоку − 26,0 тис. 
грн, насос для опалювальної системи − 3,2 тис. грн, проведено капітальний 
ремонт окремих вузлів існуючих систем газопостачання (встановлення 
модемного зв’язку) − 244,3 тис. грн. Відбувається поставка комплектів меблів 
за рахунок субвенції з державного бюджету «Нова Українська школа» – 12,7 

тис. грн, дидактичного  матеріалу – 11,3 тис. грн та комп’ютерного обладнання 
– 19,3 тис. грн.  

Для Новоєгорівської ЗОШ придбано інструменти для кабінету 
трудового навчання − 19,6 тис. грн (за рахунок субвенції облради), придбано 
обладнання для харчоблоку − 22,5 тис. грн, проведено поточний ремонт 
внутрішнього туалету − 32,5 тис. грн, проведено капремонт окремих вузлів 
існуючих систем газопостачання (встановлення модемного зв’язку) − 233,1 тис. 
грн. Відбувається поставка комплектів меблів за рахунок субвенції з 
державного бюджету «Нова Українська школа» – 13,8 тис. грн, дидактичного 
матеріалу – 11,3 тис. грн та комп’ютерного обладнання – 19,3 тис. грн. 

Для Новопавлівської філії придбано обладнання для харчоблоку − 21,2 
тис. грн, проведено капремонт окремих вузлів існуючих систем газопостачання 
(встановлення модемного зв’язку) − 233,1 тис. грн. Відбувається поставка 
комплектів меблів за рахунок субвенції з державного бюджету «Нова 
Українська школа» – 9,5 тис. грн, дидактичного матеріалу – 11,3 тис. грн та 
комп’ютерного обладнання – 19,3 тис. грн.  

Для Пісківської ЗОШ придбано обладнання для харчоблоку − 48,5 тис. 
грн. Відбувається поставка комплектів меблів за рахунок субвенції з 
державного бюджету «Нова Українська школа» – 10,6 тис. грн, дидактичного 
матеріалу – 11,3 тис. грн та комп1ютерного обладнання – 19,3 тис. грн.  

Для Плющівської ЗОШ придбано обладнання для харчоблоку − 43,6 тис. 
грн. Відбувається поставка комплектів меблів за рахунок субвенції з 



державного бюджету «Нова Українська школа» – 15,9 тис. грн, дидактичного 
матеріалу – 11,3 тис. грн та комп’ютерного обладнання – 19,3 тис. грн. 

Для Христофорівської ЗОШ придбано обладнання для харчоблоку − 
53,8 тис. грн. Відбувається поставка комплектів меблів за рахунок субвенції з 
державного бюджету «Нова Українська школа» – 7,4 тис. грн, дидактичного 
матеріалу – 11,3 тис. грн та комп’ютерного обладнання – 19,3 тис. грн. 

Для Явкинської ЗОШ придбано обладнання для харчоблоку − 47,8 тис. 
грн, металопластикові вікна на суму 199,6 тис. грн, проведено заходи з 
пожежної безпеки закладу − 304,6 тис. грн. Відбувається поставка комплектів 
меблів за рахунок субвенції з державного бюджету «Нова Українська школа» – 

18,0 тис. грн, дидактичного матеріалу – 11,3 тис. грн та комп’ютерного 
обладнання – 19,3 тис. грн. 

Для Новоіванівської філії відбувається поставка комплектів меблів за 
рахунок субвенції з державного бюджету «Нова Українська школа» – 6,4 тис. 
грн, дидактичний матеріал − 11,3 тис. грн та комп’ютерне обладнання − 19,3 
тис. грн.  

Для Новосергіївської ЗОШ відбувається поставка комплектів меблів за 
рахунок субвенції з державного бюджету «Нова Українська школа» – 5,1 тис. 
грн, дидактичний матеріал − 11,3 тис. грн, комп’ютерне обладнання − 19,3 тис. 
грн. 

Спорт 

Спортивна діяльність у Баштанській міській раді здійснюється згідно 
Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Баштанської міської 
ради на 2019-2023 роки за напрямками: 

У Баштанській ДЮСШ навчається 372 учні в 29 групах 4-х відділень з 
олімпійських видів спорту: 

 відділення футболу – 122 учні; 
 відділення греко-римської боротьби − 120 учнів; 
 відділення важкої атлетики – 72 учні; 
 відділення веслування на байдарках і каное – 58 учнів. 

Крім власної бази використовуються спортивні бази Баштанських 
опорних закладів ЗСО №1 та №2 (футбол), спортивний зал відділу поліції 
(відділення з греко-римської боротьби). 

До високих спортивних досягнень учнів готують професіонали, тренери-

викладачі з багаторічним досвідом роботи. В школі працює 12 тренерів, з них 8 
штатних, 4 сумісники. 

Протягом 2021 року спортсмени ДЮСШ взяли участь у 30 видах змагань.  
Високі досягнення маємо з наступних видів спорту. 
 

 



Відділення веслування на байдарках і каное 

Протягом 2020 – 2021 років наші веслувальники взяли участь у наступних 
змаганнях: 

- м. Миколаїв, Відкритий чемпіонат міста серед вікових груп 2005-2009 р.  
н.: 2місце виборов Півторак Михайло 2009 р.н.; 3 місце – Луценко Анастасія 
2009 р.н.; 4 місце  – Лупін Давид 2006 р.н. 

- м. Дніпр, Відкритий чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2004-

2005, 2006-07 р.н.: Лупін Давид, Луценко Анастасія, Півторак Михайло 
вибороли І і ІІ місця. 

- м. Херсон, Всеукраїнські змагання на кубок Сергія Чухрая серед юнаків 
та дівчат 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 р.н.: Півторак Михайло на дистанції 
К-1, 200 м зайняв 2 місце, Лупін Давид на К-1, 200 м зайняв 9 місце. 

- Кубок м. Миколаїв на призи І. Гайдамаки серед юнаків та дівчат 2005-

2006, 2007-2008 р.н.: 5 місце – Лупін Давид К-1 200 м; 6 місце – Лупін Давид К-

1000 м. 
- м. Ковель, Відкритий чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2005-

2006 р.н., 2007-2008 р.н.: 5місце – Лупін Давид К-4 – 500м. 5 місце − Лупін 
Давид К-1 – 200 м, фінал «В» – 3 місце Лупін Давид. 

- м. Миколаїв, Відкритий чемпіонат Миколаївської області серед юнаків 
та дівчат 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 р.н., присвяченого заслуженому 
тренеру України Є.О. Яциненко, 3 місце посів Півторак Михайло на дистанції 
200 м. 

- м. Миколаїв, ХVII Відкритий чемпіонат Миколаївської області з 
веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2005-2006 р.н., 2007-

2008 р.н., 2009-2010 р.н., присвяченого заслуженому тренеру України Яциненко 
Є.О., 4 місце здобув Лупін Давид на дистанції 200 м; 5місце − Лупін Давид К1-

 500 м. 
- м. Миколаїв, Зональна першість України «Південна зона»: 1 місце посів 

на дистанції 200 м Лупін Давід та 5 місце на дистанції 500 м. 
- м. Миколаїв, Відкритий чемпіонат МОККДЮСШ: 2 місце виборола 

Величко Валерія (200 м), 5 місце − Зубков Єгор (200 м). 
- м. Умань, Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР – Лупін Давид 

зайняв 6 місце (К-2) та 12 місце (К-1). 

Традиційними змаганнями протягом 10 років на базі Баштанської ДЮСШ 
є Відкрита першість з веслування на байдарках і каное, присвячена Дню 
Незалежності України та пам’яті І.О. Семиліта. У змаганнях беруть участь 
команди спортивних шкіл з Баштанки, Херсона, Миколаєва, Щербанів. Всього 
залучається близько 100 учасників за різними віковими групами. 

 

 



Футбол 

- м. Скадовськ, змагання на кубок «Золотий колос України»: команди 
спортсменів ДЮСШ двох вікових категорій посіли 8 і 9 місце. 

- м. Чорноморськ, Всеукраїнські змаганнях з футзалу U -11 «Чорноморськ 
– 2020» , команда посіла 2 місце. 

- м. Чорноморськ, Кубк України з футзалу у віковй категорії U-11, 

спортсмени вибороли 7 місце. 
- с. Білозір’я, Черкаської обл., Кубок України з футзалу у віковій категорії 

U-13, юнаки посіли 11 місце. 
- м. Вінниця, Чемпіонат України з футзалу у віковій категорії U-12, 

спортсмени посіли 7 місце ( серед 16 команд). 
- м. Херсон, Відкритий турнір КДЮСШ з футболу серед юнаків 2006-

2007 р.н., де команда посіла 4 місце ( 6 команд). 
- м. Кривий Ріг, чемпіонат України серед юнацьких команд з футзалу у 

віковій категорії U-10, спортсмени вибороли 8 місце (серед 12 команд). 
- с. Білозір’я, Черкаської обл., Кубок України з футзалу U-12: 5 місце 

(серед 16 команд). 
- смт Казанка, Турнір, присвячений пам’яті братів Вінівітіних серед 

вихованців 2007-2008 р.н. та 2010-11 р.н., Баштанська ДЮСШ посіла І місце. 
- м. Чорноморськ, Одеська обл., Літній турнір « Chornomorsk Cup-2021» з 

футзалу сезону 2020-2021 рр. серед юнацьких команд (U-13).: 2 місце (з 8 
команд). 

- м. Скадовськ, Всеукраїнські фінальні змагання ГО «ВФСТ «Колос» з 
футболу на кубок «Золотий колос України» вікова група 2009-2010 р.н.: 2 місце 
(серед 10 команд). 

- м. Скадовськ, Всеукраїнські фінальні змагання ГО «ВФСТ «Колос» з 
футболу на кубок «Золотий колос України» вікова група 2007-2008 р.н., 9 місце 
серед 30 команд. 

Греко-римська боротьба 

- м. Маріуполь, Всеукраїнський турнір заслуженого тренера України Г.Г. 
Узуна, де 5 місце виборов Болгарчук Ярослав. 

- м. Харків, змагання з греко-римської боротьби U – 15 «Перша столиця 
2020», де 5місце також виборов Болгарчук Ярослав. 

- м. Харків, турнір з греко-римської боротьби «Зимовий кубок 2021» 
серед кадетів U -17 та молодших юнаків U-15, де срібним призером − 2 місце − 
став Богарчук Ярослав. 

- м. Миколаїв, Відкритий міський турнір з греко-римської боротьби, 
присвяченому пам’яті Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова, де 
срібним призером став Болгарчук Ярослав. 



- м. Харків, відкритий турнір з греко-римської боротьби ГО «ФГРСБУ» 
серед молодших юнаків та дітей «APRIL WRESTLING GAMES - 2021»: 4місце 
виборов Кінзерський Володимир. 

- м. Кривий Ріг, Всеукраїнський турнір пам'яті тренерів міста Кривий Ріг 
та Відкритий чемпіонат області з греко-римської боротьби: 1 місце виборов 
Кінзерський Володимир. 

- с. Пелагіївка, Софіївська ТГ, Всеукраїнський турнір серед юнаків за 
сприяння засновників спортклубу «Борець» Сербіна В.М., Старченка В.О., 
Чумака Ю.В. та при підтримці голови Софіївської ТГ В.М. Римчука: 1 місце 
посів Костенко Артем; 3місце – Болгарчук Ярослав. 

- м. Одеса, Всеукраїнський турнір «Фестиваль спортивної боротьби» 
серед молодших юнаків: 2 місце здобув Кінзерський Володимир. 

В онлайн-змаганнях «Sport in our life» серед учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Миколаївської області у номінаціях: «Футбольний жонглер», 
«Баскетбольний снайпер», «Юні силачі», у яких взяли участь 14 дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, із загальною кількістю 270 учасників, Баштанська 
ДЮСШ у загальнокомандному заліку посіла 1 місце.  

Баштанська дитячо-юнацька спортивна школа переможниця обласного 
етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 
навчальних закладах системи освіти України у номінації «Кращі дитячо-

юнацькі спортивні школи». 
Конкурсна робота Баштанської ДЮСШ направлена до Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України для участі у 
Всеукраїнському фіналі заходу. 

Протягом 2021 року спортсмени закладів загальної середньої освіти взяли 
участь у 5 видах  змагань.  

Команда Баштанського опорного закладу ЗСО № 1 стала переможницею 
2-го обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») для старшої вікової групи та учасницею ІІІ 
(Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») – «Джура - 2021: Буковинська Січ» (старша 
вікова група 15-17 років – «молоді козаки»). Керівники: Тур Лідія Павлівна, 
Кривенко Денис Валентинович 

Команда учнів Баштанського опорного закладу ЗСО № 1 взяла участь у 
складі збірної Миколаївської області (II дивізіон) у фіналі Всеукраїнського 
спортивно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games».  

Суддями вказаних змагань було делеговано Старостенка Сергія 
Вікторовича, вчителя-методиста фізичної культури Баштанського опорного 
ЗЗСОІ-Ш ст. № 1; Савіцького Ігора Миколайовича, директора Новопавлівської 
філії І – ІІ ступенів Баштанського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2. 



У рамках XX обласних Спортивних ігор серед учнів закладів загальної 
середньої освіти у 2021 році: 

-у зональних змагань з баскетболу (дівчата, хлопці) взяли участь команди 
Баштанського опорного закладу ЗСО № 1 та Добренської ЗОШ.  

В онлайн-змаганнях обласного рівня «Ми активні, сильні, дужі і до 
спорту не байдужі!» серед учнів закладів загальної середньої освіти команда 
учнів Баштанського опорного закладу ЗСО № 1посіла 2 місце. 

На фінансування спортивних заходів Програми розвитку фізичної 
культури і спорту на території Баштанської міської ради на 2019-2023 роки у 
2021 році передбачено кошти у сумі 100 тис. грн, з них використано 92 200 тис. 
грн на: 

1) змагання серед ДЮСШ: 
- веслування на байдарках і каное – 20646 грн. 
- греко-римська боротьба – 5660 грн.  
- футбол – 18700 грн. 
2) змагання серед закладів загальної середньої освіти – 35000 грн. 
3) турніри до Дня фізкультурника, Дня міста – 12200 грн, в тому числі на 

придбання паливно-мастильних матеріалів − 14145грн, кубки, медалі, грамоти – 

17205 грн, відрядні – 18435 грн, придбання палатки для участі у дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура» − 1730грн. 
Всі спортивні змагання проводяться згідно щорічного Регламенту 

Спортивних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти і ДЮСШ, який 
розробляється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

 

Працівниками Центру створений та наповнений контентом сайт установи 
та створена закрита робоча група для педагогічних працівників у мережі 
Фейсбук. 

Зроблено аналіз запитів керівників освіти, заступників директорів, 
учителів та створено план роботи з кожним окремим закладом. Підготовлено 
матеріали до проектів: професійний стандарт за професіями: «Керівник закладу 
загальної середньої освіти», «Вихователь ЗДО»; «Цифрові інструменти в роботі 
психологічної служби». Розроблено рекомендації щодо використання у роботі 
вчителя можливостей платформи Google Classroom. 

Створено  методичну скарбничку  «Шляхи гармонізації відносин учитель-

учень в період підліткової кризи». Створено кейс  нормативної-правової  бази 
щодо атестації працівників психологічної служби. 

Було проведено ряд заходів щодо розвитку ІКТ-компетенції педагога в 
контексті дистанційної форми навчання. Проводилась консультативна робота з 



педагогічними працівниками щодо планування освітнього процесу: 
«Календарне планування в початкових класах». 

Проводилась організаційно-методична робота з працівниками 
психологічної служби. 

Надавалась консультативна адресна допомога молодим педагогам. 
Працівниками Центру було створено методичні рекомендації щодо 
розроблення формувального оцінювання у кожному освітньому закладі. 

Проводилась виїзна консультативна робота за запитами керівників щодо 
формувального оцінювання  та професійного стандарту відповідно до Наказу 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
від 23.12.2020 №2736 «Про затвердження професійного стандарту за 
професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 
«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти». 

Вивчено питання формувального оцінювання учнів у 5 класах нової 
української школи, розроблені методичні вказівки педагогічним працівникам 
щодо здатності здійснювати контрольно-аналітичну діяльність, зокрема 
розуміти види оцінювання результатів навчання учнів, розроблення 
інструментів  організації формувального оцінювання. 

Здійснюється методичний супровід проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання. У 2021 році відповідно до наказу місто Баштанка визначена 
базовим населеним пунктом у Баштанському окрузі. До округу включені 
Баштанська міська громада, Інгульська сільська громада, Привільненська 
сільська громада, Вільнозапорізька сільська громада, Володимирівська сільська 
громада, Казанківська селищна громада, Софіївська сільська громада, 
Новобузька міська громада. З чотирьох предметів було проведено ЗНО на базі 
Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №1 та  базі Баштанського 
опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №2. 

Створені інформаційні картки щодо оновлення інформації про заклади 

освіти Баштанської міської ради в інформаційно-телекомунікаційній системі 
Українського центру оцінювання якості освіти, перевірені та надіслані до 
Херсонського РЦОЯО. 

Проведено паспортизацію пунктів проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання Баштанського округу у 2022 році, а саме: Баштанського опорного 
закладу ЗСО І-ІІІ ст. №2 та Баштанської гімназії. 

Заклади освіти Баштанської міської ради є майданчиком апробації 
тестових матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних 
предметів. Апробація проводиться із метою наповнення банку Українського 
центру оцінювання якості освіти якісними тестовими завданнями.  Так у жовтні 
та грудні 2021 року учасниками апробації стали 200 десятикласників та 

одинадцятикласників Баштанщини. 



На запит психолога Новоєгорівської ЗОШ І-ІІІ ст. школи працювали з 
педагогічним колективом. Проінформували педагогів щодо завдань 
поставлених перед ЦПРПП, опрацювали професійний стандарт для створення 
траєкторії розвитку педагога. Психологом було проведено тренінг 
"Профілактика конфліктних ситуацій у колективі". 

Працівниками Центру організовані та проведені серпневі методичні наради 
з педагогічними спільнотами на базі  Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ 
ст. №1. 

Проведена онлайн – зустріч із заступниками директорів з навчально-

виховної роботи ЗЗСО, ЗДО, ЗПО з обговорення питань атестації у 2021-2022 

н.р. 
Організовані та проведені курси Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  для учителів, які викладатимуть у  5-6 кл. 
Нової української школи на базі Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. 
№1. 

Проведені індивідуальні консультації з педагогічними працівниками, які 
беруть участь у  І етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2022» в 
номінаціях «Біологія» та «Інформатика». 

Організовано разом з відділом освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету  підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти 
Баштанської міської ради за кошти освітньої субвенції: обрані курси, модулі, 
складені графіки. 

Організовано та проведено супервізію для педагогічних працівників 
Добренської ЗОШ І-ІІІ ст., Плющівської ЗОШІ-ІІІ ст. та Христофорівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.на базі Баштанської гімназії. 

Проводяться індивідуальні консультації для педагогів, які атестуються у 
2022 році на присвоєння вищої категорії та педагогічних звань, присвоєння 
раніше встановленої категорії - «Індивідуальна траєкторія професійного 
зростання до всебічного набуття професійних компетентностей. 

Здійснено організаційні заходи для проведення ІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад із навчальних предметів: узагальнена інформація та  
опрацьовані заявки, створено графіки підвозу, визначено журі. 

Представлено психологічну службу Баштанки на обласному фестивалі 
інноваційних методів роботи працівників психологічної служби Миколаївської 
області «ПАЛІТРА УСПІХУ». У режимі онлайн майстер-класів поділилися 
своїм досвідом  8 практичних психологів та соціальних педагогів закладів 
освіти Баштанщини. 

Створено бази даних педагогічних працівників закладів освіти 
Баштанської 

міської ради. Створено бази освітніх програм інваріативної та варіативної 
складової, які запроваджуються в закладах дошкільної освіти та 
загальноосвітніх закладах.  

Проведено тематичні інвенти для заступників директорів закладів освіти на 
базі Баштанської гімназії,  для керівників закладів освіти в режимі онлайн. 



Організовано проведення Міжнародного природничого інтерактивного 
конкурсу «Колосок весняний - 2021» серед учнів закладів освіти Баштанської 
міської ради (157 учасників) «Колосок осінній - 2021» - 248 учасників. 

Організовано проведення відкритого змагання з усного математичного 
рахунку «Прангліміне» серед учителів Баштанської міської ради. 

Проведена онлайн консультація для учителів початкових класів «Емоційне 
вигорання. Як розпізнати і подолати». 

Консультативна допомога заступникам директорів шкіл, які відповідають за 
роботу початкових класів щодо вибору освітніх програм на 2021-2022 н.р. (за 
запитами). 

Консультативна допомога практичним психологам щодо ведення 
документації та експертна підтримка формування річних планів фахівців 
соціально-психологічних служб. 

Працівники Центру підвищують рівень своєї кваліфікації шляхом 
самоосвіти. 

Розвиток культури й туризму 

 

До мережі входе 18 закладів культури: КЗ «Баштанський міський 
Будинок культури», 8 − сільських будинків культури, 4 − сільські клуби, 
міський культурний центр, Явкинський сільський культурний центр (центр 
дозвілля), КЗ «Баштанська дитяча музична школа», КЗ «Баштанський 
краєзнавчий музей» з філією Музей історії та образотворчого мистецтва с. 
Христофорівка, КЗ «Баштанська публічна бібліотека» з 10 відокремленими 
структурними підрозділами: міська та сільські бібліотеки-філії. 

Фінансування галузі «Культура і мистецтво» у 2021 році 
Відділ розвитку культури і туризму Баштанської міської ради 

Миколаївської області є головним розпорядником коштів. 
У 2021 році на галузь «Культура і мистецтво» використано 14936,6 тис. 

грн, у тому числі кошти загального фонду склали 14125,1 тис. грн, спеціального 
фонду − 811,5 тис. грн. 

За звітний період залучено благодійних внесків, грантів та дарунків на 
суму 192,0 тис. грн, надано платних послуг на суму 157,8 тис. грн, від оренди 
приміщень надійшли кошти в сумі 17,8 тис. грн. 

Фінансування у 2021 році заходів Програми розвитку культури  на 
території Баштанської міської ради на 2021-2023 роки 

Рішенням Баштанської міської ради від 23.12.2020 року №3 затверджено 
Програму розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2021-

2023 роки, на реалізацію заходів якої у 2021 році використано кошти громади у 
сумі 235,0 тис. грн, в тому числі: 

- Виготовлення  книги «Героями не народжуються», «Нездолані солдати» 
на суму 14700,00 грн. 



- Виплати почесним громадянам міста 12000,000 грн, стипендії митцям 
культури − 10215,00 грн, виплата «талановита молодь» − 6810,00 грн. 

Свята: 
- день захисту дітей − 9338 грн, 

- день села − 9004 грн, 

- новорічні свята − 80777 грн, 

- підписка газет учасникам аматорських колективів − 7509 грн, 

- День вшанування пам’яті бойових дій на території інших держав − 400 

грн, 

- день Скорботи − 500 грн, 

- свято Івана Купала − 1000 грн, 

- день міста − 53489 грн, 

- день Незалежності, День Прапора − 23598 грн, 

- День музею (конкурс «Музей очима дітей») − 1477 грн, 

- День бібліотек − 300 грн, 

- новорічні свята − 63200 грн. 
- участь у конкурсі «Пісенний драв» (проживання, харчування учасників 

конкурсу) − 7700 грн. 
Матеріально-технічне забезпечення та проведення ремонтів у 

закладах культури громади КУ «Баштанська дитяча музична школа» 

Придбано матеріали для поточного ремонту даху приміщення музичної 
школи на суму 7700,00 грн. 

КЗ «Баштанська публічна бібліотека» 

Придбано матеріали для поточного ремонту даху приміщення бібліотеки 
на суму 5404,00 грн, з них: 3138,60 грн бюджетні кошти, 2265,40 грн кошти 
спеціального фонду. 

Для покращення матеріально-технічної бази бібліотеки придбано 
багатофункціональний принтер на суму 9625,00 грн за рахунок депутатських 
коштів обласної ради (Гомерський В.С.) 

Книжковий фонд бібліотеки поповнився новою художньою літературою 
на суму 123186,04 грн за рахунок благодійної допомоги. 

КУ «Баштанський краєзнавчий музей» 

Придбано експозиційні вітрини для філії музею історії та образотворчого 
мистецтва с. Христофорівка для оригінальних музейних експонатів на суму 
7700,00 грн 

Клубні заклади 

Придбано батути на суму 35495,00 грн за рахунок депутатських коштів 
обласної ради (Гомерський В.С.) для Добренського СБК, Новоєгорівського 
СБК, Пісківського СБК, Новогеоргіївського СК, Баштанського міського 
культурного центру. 



Виконуються роботи по поточному ремонту Добренського СБК на суму 
83780 грн: за рахунок депутатських коштів обласної ради (Гомерський В.) − 

23179 грн, за рахунок коштів міського бюджету 40601 грн та благодійних 
коштів 20000,00 грн. 

Покращення матеріально-технічної бази Новоєгорівського СБК: придбано 
проєктор з екраном на суму 46150,00 грн та за рахунок депутатських коштів 
обласної ради (Фроленко В.О). 

Придбано матеріали для поточного ремонту електропроводки, 
прожектора на сцену, мікрофон вокальний для Новоєгорівського СБК на суму 
10000,00 грн за рахунок благодійних коштів. 

Виконані роботи по ремонту водомережі Плющівського СБК на суму 
2429,70 грн за рахунок коштів міського бюджету. 

Виконані роботи по проведенню Інтернету в Новопавлівському СБК за 
рахунок коштів міського бюджету на суму 2100,00 грн. 

Встановлення охоронної сигналізації МБК на суму 48179,40 грн. за 
рахунок коштів міського бюджету. 

Виконані часткові роботи по капітальному ремонту Явкинського СКЦ на 
суму 172428,00 грн. 

Виконані роботи по встановленню модемного зв’язку по газопостачанню 
в топковій міського будинку культури на суму 250252,00 грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 
доступу до Інтернету в сільській місцевості проводиться Інтернет у 
Пісківському СБК, Новогеоргіївському СК, Новоіванівському СБК, 
Новосергіївському СК, Зеленоярському СК, Шевченківському СК, 
Христофорівському СБК. 

Поточний ремонт цоколю Новопавлівського сільського будинку культури 
− 4000 грн. 

Досягнення закладів культури 

Клубні заклади : 
Сьогодні у клубних закладах працює 79 клубних формувань: КЗ 

«Баштанський міський Будинок культури» − 26, міський культурний центр − 2, 

Добренський сільський будинок культури − 6, Новосергіївський сільський 
будинок культури − 3, Новоєгорівський сільський будинок культури − 7, 

Новоіванівський сільський будинок культури − 6, Новопавлівський сільський 
будинок культури − 4, Пісківський сільський будинок культури − 4, 

Явкинський сільський культурний центр (центр дозвілля) − 2, 

Христофорівський сільський будинок культури − 3, КЗ «Плющівський 
сільський будинок культури» − 8, Зеленоярський сільський клуб − 2, 



Шевченківський сільський клуб − 2, Зеленоклинський сільський клуб − 2, 

Новогеоргіївський сільський клуб − 2.   

Проведено понад 368 різнопланових культурно-мистецьких заходів. 
Кращі аматорські колективи та окремі виконавці взяли участь у 22 заходах 
обласного та Всеукраїнського рівня : 

- обласний огляд «Різдвяне диво»; 
- обласний конкурс розмовного жанру «Барви надії»; 
- обласний конкурс «Материнська пісня»; 
- обласний конкурс гумору та сатири «Веселі витребеньки»; 
- обласний вокальний огляд «Співограй»; 
- обласна культурно-мистецька акція «Диптих-Art»; 
- обласна онлайн-виставка народної творчості «Миколаївщина 

великодня»; 
- Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва ім. А. Авдієвського 

«Пісня над Дніпром»; 
- обласна виставка народної творчості «Таріль – магічне полотно»;  
- обласний конкурс «CORDA»; 
- обласний фестиваль дитячої творчості «Art -MIX»;  
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Миколаївські зорі»; 
- Відкритий фестиваль-конкурс «Пісенний драйв»; 
- обласний конкурс «Коли в душі живе натхнення»; 
- загальнонаціональна мистецька акція «Гімн України»; 
- обласне свято «Folk-toloka 2021»; 
- обласний огляд «FIATO»; 
- Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс «Great talent»; 
- обласний фестиваль театральних колективів «Театральні бувальщини»; 
- обласний конкурс хореографічного мистецтва «Перлина Прибужжя»; 
- обласна виставка графіки «Ілюзія реальності»; 
- обласний конкурс вокальних колективів та солістів-вокалістів 

«Діапазон». 
На базі Баштанського міського Будинку культури проходять відбіркові 

тури обласних конкурсів «Барви надії», «Art-Mix» та міський фестиваль «На 
крилах творчості».  

 У 2021 році в рамках святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України 

та задля популяризації української культури і народних традицій, зокрема 
кулінарних, вперше проведено фестиваль «Вареник-FEST». 

До 215-ї річниці дня міста було започатковано та проведено культурно-

мистецький проект «Башт-Art» та гастрономічний фестиваль домашньої страви 
«Смакота». 



За вагомі творчі досягнення 8 творчих колективів носять почесне звання 
«народний», 1 − «зразковий». Протягом 2021 року творчі колективи та окремі 
виконавці принесли низку вагомих здобутків та результатів: 18 Гран-прі, 25 

перших місць, 15 других місць та 2 третіх місця (КЗ «Баштанський міський 
Будинок культури»), сільські клубні заклади отримали 1 Гран-прі, 11 перших 

місць, 6 других місць та 12 третіх місць. 

У напрямку народної творчості у клубних закладах працює три народних 
колективи: народне образотворче об’єднання митців «Колорит», народна 
дитяча студія образотворчого мистецтва «Кольори веселки» КЗ «Баштанський 
міський будинок культури», (кер. Олена Козявко), народна студія 
образотворчого мистецтва «Веселі акварелі», Христофорівський СБК (кер. 
Людмила Бєлосвєт), які є постійними учасниками обласних мистецьких заходів. 
Представляють ужиткове мистецтво і сільські заклади культури, а саме: студії 
декоративно-ужиткового мистецтва «Барвистий світ» Добренський СБК (кер. 
Т. Дуракова), «Фантазія» Новоіванівський СБК (кер. С. Якименко), «Сонячна 
палітра» Новопавлівський СБК (кер. Н. Руденко), «Золоті ручки», міський 
культурний центр (кер. Юлія Рижик) та майстрині: Марина Назарова, Надія 
Мирошниченко, Людмила Якименко, які роблять свої перші кроки та мають 
певні здобутки на теренах мистецького простору області. 

В умовах карантинних обмежень працівники клубних закладів взяли 
участь в 24 обласних онлайн-семінарах і навчаннях та в 5 міських нарадах для 
працівників клубних закладів Баштанської ТГ. Почесним було право 
представляти на обласному семінарі в якості лекторів працівників МБК по 
презентації елементу нематеріальної культурної спадщини «Обряд випікання 
весільного хлібу «дівування» на Баштанщині», який внесено до обласного 
переліку елементів НКС. Цей обряд жителі та гості міста мали нагоду 
переглянути на святкуванні 215-річниці міста Баштанки, а також в ЗМІ. 
Протягом року Баштанським МБК проведено семінар-практикум для керівників 
студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та майстер-клас 

з хореографічного жанру для працівників клубних закладів Баштанської МТГ. 
Методичним кабінетом Баштанського міського Будинку культури на 

допомогу працівникам сільської мережі закладів культури клубного типу 
розроблено та розповсюджено методичні посібники, різноманітні за тематикою 
сценарії, масові ігри та музичні матеріали. 

Працівникам культури у період карантинних обмежень проводять в 
соціальних мережах онлайн-зустрічі, майстер-класи, онлайн-концерти, участь в 
дистанційних конкурсах, ведення рубрик: «Говорять діти», «Про нас пишуть», 
«Казки мого дитинства», «Вітання іменинників», розробка та оприлюднення 
тематичних презентацій, промо-роликів, відео-вітань з професійним святами 
тощо. У період карантину працівники культури Баштанського міського 



Будинку культури не полишають свою творчу діяльність, забезпечують 

належну роботу аматорських колективів у режимі онлайн. Для учасників 
художньої самодіяльності їх керівниками створені групи у соціальній мережі. 
На цих сторінках проводяться навчальні заняття онлайн, приймається їх 
виконання, ведуться майстер-класи з образотворчого, декоративно-

прикладного, вокально-хорового, хореографічного, театрального мистецтва.  
У режимі онлайн та телефонному режимі проводиться аналіз роботи 

колективів та окремих виконавців, дистанційно здійснюється підбір репертуару 
вокалістам, читцям, проводиться ретельна робота з шифрування танцювальних 
композицій (створення схеми танцю по фрагментам), монтажу музичного 
матеріалу, дистанційні репетиції в режимі онлайн, генеруються ідеї сценаріїв до 
свят. Учасники колективів вчать вірші та пісні, тексти майбутніх вистав, 
працюють з фонограмами, спілкуються в режимі телефонних конференцій зі 
своїми наставниками. Головна мета − не втратити форму, нароблені навички, 
виконувати затверджені плани роботи. 

КЗ «Баштанська дитяча музична школа» 

У музичні школі навчається 117 учнів. На пільгових умовах навчається 28 
учнів: 100 % пільгою користується − 14 учня (діти сироти, діти позбавлені 
батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей та 
діти-інваліди), 50% − 14 учнів (діти із сімей, де навчається 2 і більше дітей та 
діти, які навчаються на 2 інструментах).  

Оплата за навчання становить 215 грн, 155 грн. 
У КЗ «Баштанська дитяча музична школа» працює 4 відділення: 
- фортепіанний відділ, 

- відділ народних інструментів, 

- вокально-хоровий відділ,  

- теоретичний відділ. 

Протягом 2021 року учні та педагогічні працівники школи взяли участь у 
конкурсах:  

- Міжнародний онлайн конкурс «Імперія мистецтва»,  
- Всеукраїнський фестивалі-конкурс мистецтв «СяйвоПервоЦвітів»,  

- Міжнародний конкурс «Lviv Kawai cristmas», 
- Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «БИТВА 

ЖАНРІВ ІІ», 

- Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Чарівний 
світ» м. Київ,  

- Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Смайл 
фест», 

- Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Стар мюзік тайм».  



Приємно відзначити, що отримали одне Гран-прі, 13 перших місць, 11 

других місць, 7 третіх місць. 

КЗ «Баштанська публічна бібліотека» 

Головний інформаційний, просвітницький, творчий, комунікаційний 

центр у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування. КЗ «Баштанська 

публічна бібліотека» та її сільські бібліотеки-філії беруть активну участь у 

реалізації всеукраїнських, обласних, районних програм, конкурсах та акціях в 

галузі просування книги та читання.  
Турбуючись про поповнення фондів сучасними виданнями, КЗ 

«Баштанська публічна бібліотека» взяла участь у проєкті «Програма 

поповнення фондів публічних бібліотек» від Українського інституту книги і 
отримала перемогу. Книжковий фонд поповнився найкращими топовими 

книжками української та світової літератури.  
Міністерство цифрової трансформації завдяки проєкту «Дія. Цифрова 

освіта» отримало можливість комп’ютеризувати сільські бібліотеки. Приємно 

також відзначити, що Христофорівська сільська бібліотека одержала перемогу 

в обласному конкурсі професійної майстерності серед сільських бібліотек 

Миколаївської області «Бібліотека − орієнтир року» у номінації «Подія року». 
На конкурс була подана робота День футболу «Спогади про Христофорівський 

футбол».  
Сьогодні КЗ «Баштанська публічна бібліотека» та її сільські бібліотеки-

філії реалізовують цікаві бібліотечні проєкти: «Бібліотека під парасолькою», 
«Бібліопленер», «Бібліотечна арт-галерея», «Читаємо, вивчаємо, шануємо свій 

рідний край», «День вишиванки», «Шевченківські читання», «Ви ще не 

читаєте? Тоді бібліотека йде до вас!», «Екологія природи − екологія душі», 
«Велика читацька пригода», «На крилах творчості», «Галактика читайликів», 
відео-проєкт «Прочитай».  

Бібліотечні працівники у своїй роботі використовують цікаві форми 

роботи з користувачами: квести, літературні ігри, зустрічі з цікавими людьми, 
поетичні конкурси, літературні вікторини, презентації книг, літературні 
зустрічі, арт-години.  

При бібліотеці працює літературно-мистецький клуб «Роксолана», 
молодіжний клуб «Арт-Грані», пізнавально-розважальний клуб «Читацький 

вулик», у філіях можна відвідати жіночий клуб «Мальви» (Новопавлівка), 
читацьке об’єднання «Моя садиба» (Новоіванівка), краєзнавчий клуб 

«Ріднокрай» (Христофорівка). У КЗ «Баштанська публічна бібліотека» 

започатковано поетичний відео-марафор «Мак пам’яті : згадуємо, пам’ятаємо, 
бережемо», проводиться година кіно, покази мультиплікаційних фільмів. 

 

 



КЗ «Баштанський краєзнавчий музей» 

Основними напрямами роботи музеїв є науково-дослідна діяльність, яка 
полягає в роботі в бібліотеках міста та області, Миколаївському обласному 
державному архіві, написанні статей та участь в науково-практичних 
конференціях історико-краєзнавчого напрямку, семінарах, вебінарах, курсах 
підвищення кваліфікації (за 2021 участь з доповідями в ХІІ Миколаївській 
обласній науковій краєзнавчій конференції, у 8-вебінарах, 5-ти всеукраїнських 
онлайн конференціях з історії, збереження нематеріальної культурної 
спадщини, цифровізації музеїв, музейної педагогіки, інклюзивної освіти, 2 

курси підвищення кваліфікації (навчальній програмі «Школи креативного 
туризму» сформованою командою проекту «Туризм. Спадщина та 
Креативність» - Tourism, Heritage and Creativity (#THC) та програмі підвищення 
кваліфікації керівників музейних установ, програми обміну для музейників − 

«Museum-Ed»), а також історико-етнографічні експедиції по населених пунктах 
нашої громади та суміжних територіях, які дають можливість виявити 
потенційні об’єкти культурної спадщини, провести уточнення та фотофіксацію 
завдяки опитуванню місцевого населення встановити хронологію подій, та 
значно поповнити музейне зібрання. За результатами власних етнографічних та 
гастрономічних розвідок в селі Христофорівка, де компактно проживали та 
проживають представники етнографічної групи українців-бойки, музеї громади 
в серпні презентували громаді потенційний елемент нематеріальної культурної 
спадщини бойківської кухні – «переселенські голубці» (всього за 2021 рік 
співробітниками музею було проведено 16 експедицій населеними пунктами 
громади та наближеної до неї територій). 

Не менше важливий напрямок діяльності музею є також культурно-

просвітня робота з активним розвитком напрямку музейної педагогіки та 
інклюзивності (доступності для різних вікових категорій) закладу. Одне з 
основних завдань якого є створення етно-культурного дитячого простору для 
дітей та їх батьків, де відвідувачі не є пасивними слухачами, а є активними 
учасниками екскурсії, де можна висловити свою думку, торкнутися експонатів, 

взяти участь у грі та виготовити виріб своїми руками. Так, в рамках цього 
проєкту протягом останніх півтора року на народні та державні свята, та просто 
під час рядового відвідування, працівниками музею проводилися тематичні 
музейні уроки, лекції, майстер-класи з пізнавальними розповідями та 
переглядом анімаційних фільмів, народні та історичні ігри (квести). За рік було 
проведено 186 екскурсій та відвідало 4479 осіб, з яких майже 2500 це діти від 6 

до 18 років. 

Другий рік поспіль був проведений конкурс дитячого малюнку «Музей 
очима дітей», кількість учасників якого з кожним роком стає більшою, а 
географія охоплення виходить далеко за територію Баштанської громади, 

https://www.facebook.com/hashtag/thc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAUakUR8rh5k0_z6qZmkpxs_3ZkWt1WsFlmyVpIVg1w0i3AVG38mrzcBp42Lb9fKD1WraWHrcSLlDwKROxmz8GpaCeDAysooNDjgQW-10jJdZB0f6hpiW6PSxv05n9UuPbgXAY_YKtzxjpgfFIP75MQrqr0BF17FgVPKbbY_kMVIi7PiXg8Zutui4GDb5919A&__tn__=*NK-R


учасниками конкурсу стали  жителі міст Рівне, Миколаїв, Дніпро, Івано-

Франківськ.  
Співробітники музею популяризують історичну спадщину нашого краю 

на шпальтах газет, соціальних мережах, тематичних виставках за 2021 рік – 

було створено 16 виставок (в тому числі 4 пересувні). 
В умовах карантинних обмежень стають популярними віртуальні 

публікації, онлайн-екскурсії та музейні уроки, якими цього року було охоплено 
понад 92 тисячі осіб (географія відвідувачів з Баштанка, Баштанський район, 
Миколаївська область, Україна, Східна та Західна Європа, Північна Америка).  

 

Відділ з соціальних питань 

Протягом звітного періоду підготовлено проєкти рішень сесій міської 
ради, а саме: 

1.Зміни до міської Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота». 

2. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає відділ з 
соціальних питань виконавчого комітету Баштанської міської ради (розроблено 
та затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг). 

3. Про затвердження звіту про виконання міської Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» за 9 місяців 2021 року. 

4 Про затвердження міської Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2025 року. 

Протягом звітного періоду підготовлено розпорядження міського голови, 
а саме: 

1. Про надання матеріальної допомоги на лікування (щомісяця). 
2. Про надання матеріальної допомоги на поховання (щомісяця). 
3. Про виплату щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій 

у роки Другої світової війни (обласний бюджет). 
4. Про виплату щомісячної матеріальної допомоги дітям 

військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, 
які загинули при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій 
території на сході України (обласний бюджет). 

5.Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та 
померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з 
інвалідністю внаслідок війни на території інших країн (обласний бюджет). 

6. Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та 
померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані 
та учасникам бойових дій на території інших країн (місцевий бюджет). 



7. Про виплату грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування та на транспортне обслуговування, встановлення  телефонів 
особам з інвалідністю 1 та 2 групи (обласний бюджет). 

8. Про відшкодування плати за ліки по пільгових рецептах та послуг 
зубопротезування осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(обласний бюджет). 

9. Про виплату з місцевого бюджету одноразової матеріальної допомоги 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії. 

10. Про виплату з обласного бюджету одноразової матеріальної допомоги 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії. 

11. Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги 
учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з 
Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (місцевий бюджет). 

12. Про відшкодування витрат на поховання особи з інвалідністю 
внаслідок війни Ковалисько Ярослави Франківни (обласний бюджет). 

13. Про відшкодування витрат на поховання учасника бойових дій 
внаслідок війни Лясковського Леоніда Костянтиновича (обласний бюджет). 

14. Про відшкодування витрат ПАТ «Укртелеком» за надані 
телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян (місцевий бюджет). 

15. Про відшкодування витрат АТ «Укрзалізниця» за надані послуги з 
перевезення пільгової категорії населення (місцевий бюджет). 

16. Про виділення коштів для надання матеріальної допомоги особам з 
інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багатопрофільна 
лікарня Баштанської міської ради» та ін. 

Відповідно до прийнятих розпоряджень підготовлено та передано пакети 
документів до відділу бухгалтерського обліку для проведення виплат. 

Відділом надано 2018 консультацій громадянам з питань призначення 
різних видів допомог, пільг та субсидій. 

Видано 585 повідомлень громадянам щодо призначення / не призначення 
допомог, пільг та субсидій. 

Прийнято документи на призначення допомог, пільг та субсидій в 
паперовій формі від 535 осіб та передано управлінню соціального захисту 
населення на призначення. 

Через програмний комплекс «Соціальна громада» прийнято 1608 
електронних справ та передано в електронному та паперовому вигляді на 
призначення до управління соціального захисту населення Баштанської 
райдержадміністрації. 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» зроблено 
розрахунки та прийнято рішення про надання соціальних послуг КУ «Центр 



надання соціальних послуг Баштанської міської ради» з стаціонарного догляду, 
догляду вдома, денного догляду, консультування та натуральної допомоги. 

Відпрацьовано контрольні документи. 
Направлено на літній відпочинок дітей, а саме: ПДЗОВ «Динамо» м. 

Очаків − 5 дітей, ПДЗОВ «Маяк» с. Рибаківка − 6 дітей. 
На базах відпочинку оздоровлено 19 учасників бойових дій та членів їх 

сімей. 

Видано продовольчих наборів особам з інвалідністю І групи та дітям з 
інвалідністю − 166 шт. на суму 33,2 тис. грн; особам похилого віку − 214 шт. на 
суму 42,8 тис. грн. 

Роздано солодких подарунків до свят 345 дітям на суму 23,6 тис. грн. 
Надано матеріальну допомогу на лікування 60 особам на суму 113,8 тис. 

грн. 
Відшкодовано компенсацію за пільгове перевезення громадян 

залізничним транспортом та послуги зв’язку пільговій категорії населення. 
 

Центр надання соціальних послуг 

 

Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» було створено 
рішенням сесії Баштанської міської ради від 04.01.2021 № 3 шляхом 
реорганізації (перетворення) Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району. 

Засновником комунальної установи є Баштанська міська рада. Основною 
метою діяльності Центру є сприяння у розв'язанні проблемних питань і надання 
соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які 
проживають на території громади та перебувають у складних життєвих 
обставинах й потребують сторонньої допомоги.  

Основними принципами діяльності Центру є законність, додержання і 
захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальних 
підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови 
від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за 
дотриманням етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання 
державних стандартів соціальних послуг, соціальна справедливість, 
максимальна ефективність використання бюджетних коштів. 

КУ «Центр надання соціальних послуг» в своїй діяльності керується 
Законом України «Про соціальні послуги», «Порядком організації надання 
соціальних послуг», Статутом, прийнятим та затвердженим сесією міської ради 
від 04.02.2021 № 3, та іншими нормативними документами, щодо діяльності 
надавачів соціальних послуг. 



Структуру Центру сформовано відповідно до наказу Міністерства 
соціальної політики України від 12.07.2016 року № 753 «Про затвердження 
Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 

Штатна чисельність установи – 50 шт. одиниць. 
У Центрі функціонує 3 відділення: 
- відділення соціальної роботи; 
- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання; 
- відділення соціальної допомоги вдома. 
З метою покращення якості надання соціальних послуг населенню 

Баштанської ТГ у відділенні соціальної допомоги вдома впроваджено 
Державний стандарт догляду вдома, затверджений наказом Мінсоцполітики від 
13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома». 
Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання 
соціальної послуги догляду вдома, показники її якості та механізми оцінки 
дотримання стандарту і застосовується для організації надання соціальної 
послуги догляду вдома громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 
інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення 
моніторингу й контролю надання соціальної послуги догляду вдома. В Центрі 
за 2021 рік було виявлено й обслужено 935 громадян, з них за плату – 46 чол., 
диференційовану плату – 32 чол.  

20 соціальних робітників надають послуги підопічним. 
Соціальні послуги надаються мешканцям інших громад. Так за рішенням 

сесії Баштанської міської ради від 29.04.2021 № 17 було введено до структури 
відділення соціальної допомоги вдома 5 шт. одиниць соціальних робітників для 
надання соціальних послуг догляду вдома мешканцям інших громад. Кошти на 
заробітну плату соціальним робітникам делегує сільська рада. 

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання працює згідно з Державним стандартом стаціонарного догляду. 

Обсяг видатків на фінансування стаціонарного відділення складає 2087,6 
тис. грн, з них із місцевого бюджету 1736 тис. грн. Вартість утримання 
підопічного на місяць у середньому складає 11223,74 грн. 

16 підопічних забезпечені 4-х разовим харчуванням. Сестра з дієтичного 
харчування складає збалансоване меню згідно добових норм харчування. 

Підопічні забезпеченні м’яким та твердим інвентарем, сезонним одягом 
та взуттям. 



У відділенні проведено поточний ремонт фасаду будинку, оновлено 
альтанку для відпочинку (благодійно замінено дах), косметичний ремонт 
кімнат. Покращено матеріально-технічну базу кухні – придбано дві газові 
плити, столи та меблі з нержавіючої сталі для безпечного приготування їжі, 3 
змішувачі води на кухню та в душову кімнату, багатофункціональний 
пилосмок, водонагрівач, пральну машину автомат, килимове покриття, 
електрочайники, тонометр, безконтактний термометр, захисні маски, рукавиці. 

На утримання підопічних з інших громад − дві громади делегують кошти 
до установи. 

Відділення соціальної роботи очолює завідувач та два фахівця з 
соціальної роботи. 

Одним із напрямків є професійна допомога сім'ям з дітьми, які опинились 
у складних життєвих обставинах, у визначенні причин власних проблем і 
подальший спільний пошук можливостей для їхнього вирішення шляхом 
надання комплексу соціальних послуг. 

Під час соціального супроводу з даними сім’ями здійснювалася 
індивідуальна робота з прийомними батьками та опікунами. Із дітьми 
проводились бесіди, консультації для допомоги у набутті навичок самостійного 
життя у соціумі, формування відповідальності, попередження негативних явищ.  

Важливим напрямком діяльності Центру є здійснення просвітницько-

профілактичної роботи щодо попередження складних життєвих обставин. У І 
півріччі 2021 року проведено 4 групових заходів (лекції, бесіди, відео лекторії) 
з питань попередження шкідливих звичок серед підлітків, підготовки молоді до 
сімейного життя, відповідального батьківства, профілактики вчинення 
насильства, торгівлі людьми, популяризації здорового способу життя.  

З метою усунення причин, які ведуть до появи складних життєвих 
обставин в житті дитини та забезпечення комплексної допомоги сім'ям та 
особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, відпрацьовано 
механізм співпраці з службою у справах дітей міської ради, службою у справах 
дітей Баштанської РДА, філією державної установи «Центр пробації», іншими 
установами та закладами громади. 

Спеціалісти відділу стали учасниками дводенного семінару в ЦСС м. 
Миколаїв на тему «Насилля в сім'ї, робота з сім'ями, що опинилися в СЖО». 

Запроваджено соціальну послугу денного догляду для осіб з інвалідністю, 
громадян похилого віку. 

Соціальною послугою денного догляду охоплено 12 підопічних. 
Денний догляд дітей з інвалідністю забезпечують педагог та вчитель-

реабілітолог. 8 дітей отримують послугу щодня. Дітей з інвалідністю до ЦНСП 
доставляє мікроавтобус установи, після реабілітації додому в супроводі 
вчителя. Для дітей запровадженні навчальні сніданки.  



Діти з інвалідністю забезпечені новими умовами денного догляду 
(облаштовано 2 кімнати, закуплені нові килими, забезпечені щоденні сніданки). 

Працює кімната релаксації (в наявності фізіотерапевтичні апарати – УВЧ, 
«Тубус- кварц», «Магніт», інгалятор, ампліпульс). 

Мультидисциплінарна команда у складі фахівців, робітника з 
комплексного обслуговування, перукаря здійснює виїзди в сільську місцевість 
за потреби, з супроводом сімей з СЖО. 

Підвищення кваліфікації працівників здійснюється через онлайн 
навчання постійно. 

Підопічні отримують послугу натуральної допомоги – це речі бувші у 
використання, стрижка, ремонт одягу. 

Робітник з комплексного обслуговування будинків надає послуги з 

часткового ремонту приміщення, косіння трави, рубання дров, здійснює 
штукатурні та малярні роботи. 

 

Служба у справах дітей 

Рішенням Баштанської міської ради від 04.03.2021 № 19 у складі міської 
ради створено службу у справах дітей. Штатна чисельність служби становить 2 
штатні одиниці: начальник та головний спеціаліст. Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради зареєстрована як юридична особа та розпочала свою 
діяльність 02.04.2021. 

За звітний період начальником служби на особистому прийомі прийнято 
119 громадян з питань, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей. 
Крім цього, розглянуто 11 письмових звернень громадян. Також розглянуто 4 
звернення, що надійшли на урядову «Гарячу лінію».  

Протягом року спільно з працівниками Баштанського районного відділу 
поліції ГУНП у Миколаївській області з метою запобіганню дитячій 
бездоглядності та безпритульності проведено 11 рейдів «Діти вулиці». 

В рамках співпраці з суб’єктами соціальної роботи працівниками служби 
у справах дітей міської спільно з працівниками Комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг Баштанської міської ради», старостами 
старостинських округів проводилися обстеження умов проживання дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Протягом звітного періоду обстежено умови 
проживання 219 дітей. 

В результаті проведеної протягом звітного періоду роботи виявлено та 
взято на облік служби 16 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
Загалом на обліку служби перебуває 60 дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 



Протягом року службою направлено 10 подань до Баштанського 
районного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області про притягнення до 
адміністративної відповідальності батьків, які неналежним чином виконують 
свої батьківські обов’язки щодо виховання дітей.  

У 2021 році до служби у справах дітей Баштанської міської ради 
надійшли повідомлення про 5 дітей, які залишилися без піклування батьків. 
Вжито заходів щодо надання дітям статусів «дітей-сиріт» та їх подальшого 
влаштування. 

З метою популяризації сімейних форм виховання в громаді службою 
протягом року проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед 
населення. Опубліковано 3 статті з даної тематики у «Віснику Баштанської 
територіальної громади»: 

- «Кожен має право на щастя, кожен має право на сім’ю» - щодо 
усиновлення (15.05.2021); 

- «Патронат – тимчасова підтримка дитини у період труднощів» 
(05.06.2021); 

- «Прийомна сім’я – ще одна можливість сироті пізнати батьківську 
любов» (04.12.2021). 

Публікації на дану тематику також розміщуються на офіційному сайті 
громади. 

За результатами проведеної роботи до служби вже надійшла 1 заява про 
усиновлення дитини, позбавленої батьківського піклування.  

У ІV кварталі 2021 року службою у справах дітей Баштанської міської 
ради підготовлено 1 висновок про доцільність усиновлення 1 дитини, 
позбавленої батьківського піклування, та 1 висновок про доцільність 
усиновлення 1 дитини вітчимом. 

Крім цього, рішенням виконавчого комітету Баштанської міської ради від 
01.12.2021 № 257 створено дитячий будинок сімейного типу на базі родини 
Єременка Ігоря Леонідовича та Єременко Марини Олександрівни у житловому 
будинку, який належить до комунальної власності територіальної громади 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області, за 
адресою: Миколаївська область, Баштанський район, м. Баштанка, вул. 
Європейська, буд. № 10. Наразі в будинку виховується 5 дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

01.12.2021 виконавчим комітетом міської ради прийняті рішення про 
забезпечення продовження функціонування діючих на території громади 
дитячого будинку сімейного типу та прийомних сімей шляхом укладення між 
Баштанською міською радою та батьками-вихователями і прийомними 
батьками відповідних договорів. Укладення договорів заплановано на 
22.12.2021. 



Рішенням Баштанської міської ради від 09.09.2021 № 2 затверджено 
Цільову соціальну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Баштанській міській 
раді на 2021-2023 роки. 

Рішенням Баштанської міської ради від 02.12.2021 № 6 затверджено 
Комплексну програму захисту прав дітей Баштанської міської ради 
«Дитинство» на 2022-2023 роки. 

Розроблено План дій з реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей у Баштанській міській раді на 2022-2023 роки, розгляд якого 
заплановано на черговій сесії міської ради 23.12.2021. 

Наразі в громаді готові до надання послуг з патронату над дітьми три 
сім’ї патронатних вихователів: Онофрійчук Галина Іванівна (м. Баштанка), 
Ульянова Наталя Василівна (м. Баштанка), Архипова Тетяна Миколаївна (м. 
Баштанка).  

Пунктом 1.6 заходів Комплексної програми захисту прав дітей 
Баштанської міської ради «Дитинство» на 2022-2023 роки, затвердженої 
рішенням Баштанської міської ради від 02.12.2021 № 6, передбачено виділення 
у 2022 році з місцевого бюджету поворотної фінансової допомоги (резервних 
коштів), що виплачується патронатному вихователю для своєчасного 
забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї 
патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної 
допомоги в сумі 35385 грн.  

В 2022 році Баштанською міською радою планується підписання 
договорів про умови запровадження патронату над дітьми з трьома вказаними 
вище патронатними вихователями. 

Станом на 16.12. 2021 року на первинному обліку служби у справах дітей 
Баштанської міської ради перебуває 76 дітей. З них: 30 – дітей-сиріт, 46 дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання 
охоплено 84,2 % дітей. Протягом року відсоток дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами 
виховання збільшився на 5,8% (на початок 2021 року становив 78,4%). 

Протягом травня – листопада 2021 року проведено 5 засідань комісії, 
розглянуто 44 питання, у тому числі щодо: 

- надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, 
право власності на яке або право користування яким мають діти – 7; 

- надання дозволів на реєстрацію місця проживання, зняття з реєстрації 
місця проживання дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, -13; 

- надання дозволів на  тимчасовий виїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, за кордон – 1; 



- стану виконання батьками батьківських обов’язків – 6; 

- позбавлення батьківських прав – 6; 

- взяття під соціальний супровід сімей, що опинилися у складних 
життєвих обставинах, − 5; 

- встановлення опіки, піклування над дітьми – 2; 

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на повне державне забезпечення до закладів інституційного 
догляду та виховання дітей – 3; 

- доцільності/недоцільності повернення дитини на виховання батькам – 1; 

- зарахування закладами інституційного догляду та виховання дітей на 
цілодобове перебування до за заявами батьків – 11; 

- створення дитячого будинку сімейного типу − 1. 

На 16.12.2021 заплановано ще одне засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Баштанській міській раді, до порядку денного включено 13 
питань. 

Рішенням Баштанської міської ради від 27.05.2021 № 4 затверджено 
перелік адміністративних послуг, що надаються службою у справах дітей 
міської ради, розроблено 26 інформаційних та 26 технологічних карток цих 
послуг. 

30.08.2021 за ініціативи служби у справах дітей Баштанської міської ради 
та Баштанського районного відділу поліції ГУ НП у Миколаївській області з 
метою підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та 
дітей, які виховуються у малозабезпечених сім’ях, і допомоги їм у підготовці до 
школи проведено благодійну акцію «Готуємось до школи разом». До акції 
долучилися місцеві підприємці та мешканці громади. Збір благодійної 
допомоги тривав протягом вересня 2021 року. Зібрано значну кількість 
дитячого одягу та взуття, у тому числі й шкільного та осінньо-зимового на 
холодну пору року, а також шкільного приладдя. Речі передано дітям, які 
виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. Загалом 
матеріальну допомогу отримали 41 дитина громади. 

З метою профілактики та попередження правопорушень і злочинності 
серед дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, захисту 
прав дітей, у тому числі від жорстокого поводження та будь-яких форм 
експлуатації та насильства, службою у справах дітей міської ради укладено 
угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин з Баштанським 
опорним закладом загальної середньої освіти № 1, Баштанським опорним 
закладом загальної середньої освіти № 2 та Баштанською гімназією. Також 
розроблено плани спільних дій закладів освіти, служби у справах дітей та 
Баштанського відділу поліції щодо попередження правопорушень серед дітей. 

 



Інклюзивно-ресурсний центр 

 

На території Баштанської ТГ створений та функціонує Баштанський 
міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського 
району Миколаївської області. У реєстрі в Баштанському МІРЦ перебуває 218 
дітей. Відповідно до заяв та необхідного пакету документів від батьків 
(законних представників) проведено в період з січня по грудень 58 
комплексних психолого-педагогічних досліджень розвитку дитини, зокрема з 
використанням міжнародних методик. Фахівцями центру надано корекційно-

розвиткові послуги, а саме: вчителем логопедом – 313досліджень, практичним 
психологом −186 та вчителями дефектологами − 264, а також надано 420 
консультацій батькам та педагогам. Корекційно-розвиткові послуги логопеда, 
практичного психолога, вчителя дефектолога отримують 43 дитини з 
особливими освітніми потребами. Центр укомплектований відповідним 
корекційним обладнанням. 

З метою підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсного 
центру, застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дітей та 
ведення електронного реєстру дітей з ООП впроваджено автоматизовану 
систему ІРЦ («АС ІРЦ»). Завдяки налагодженню роботи автоматизованої 
системи ІРЦ батьки мають змогу подавати заяви на проведення КО дистанційно 
на портал: https:ircenter.gov.ua/. 

Протягом року проводилися виїзні комплексні обстеження дітей в 
Миколаївському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та на базі 
Привільненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (18 дітей). 

У березні проведено семінар для команд психолого-педагогічного 
супроводу з теми «Технологія командної взаємодії в інклюзивному процесі. 
Партнерство між педагогами та батьками дітей з ООП». У квітні проведено 
онлайн-зустріч для класних керівників (асистентів учителів) з теми: «Система 
допомоги та підтримки дітей з особливими освітніми потребами». У вересні 
місяці фахівці центру брали участь у команді психолого-педагогічного 
супроводу під час складання ІПР у Баштанському опорному ЗЗСО № 2 (2 

дітей). В жовтні участь у команді психолого-педагогічного супроводу під час 
складання ІПР у Баштанському опорному ЗЗСО № 2 (2 дітей: 1 та 2 клас). В 
грудні участь у команді психолого-педагогічного супроводу під час складання 
ІПР у Баштанському опорному ЗЗСО № 1 (2 дітей 1 клас). Та участь у команді 
психолого-педагогічного супроводу під час складання ІПР у Плющівському 
ЗЗСО (4 дітей: 1 клас, 2 клас, 3 клас, 6 клас).  

Фахівці Центру безперервно вдосконалюють свою професійну 
компетентність та є постійними учасниками інформаційно-просвітницьких 
заходів: конференцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів щодо ефективного 



впровадження інклюзії в освітній процес. Практичні психологи МІРЦ брали 
участь у пролонгованому обласному семінарі «Використання сучасних методів 
діагностики в роботі психолога ІРЦ». 

Фінансування КУ «Баштанський МІРЦ» 

Місцевий бюджет ОТГ: 
План на 2021 рік – 385 005 грн. 
Використано за січень – І половина грудня – 332 358,48 грн.  
План видатків за ІІ половину грудня – 15 тис. грн. 
Залишок – 37 646,52 грн. 
Районний бюджет (за рахунок делегованих коштів від Інгульської та 

Привільнянської ОТГ): 
План на 2021 рік – 89 070 грн 

Використано за січень – І пол. грудня – 88 069,48 грн. 
Залишок – 1000,52 грн.  
Освітня субвенція: 
План на 2021 рік – 1 499 035 грн. 
Використано за січень – І пол. грудня – 988 400,84 грн. 
Залишок – 510 634,16 грн.  
З урахування касових видатків у грудні, залишок на кінець 2021 року по 

освітній субвенції становитиме приблизно 460 тис. грн. 
Капітальні видатки (за рахунок залишків освітньої субвенції): 
План на 2021 рік – 193649грн. 
Касові видатки – Капітальний ремонт (частково) – 189 907,50 грн (договір 

з ТОВ ВО «Каскад»). Технагляд+авторський нагляд = 3 739,20 грн. 
 

Трудовий архів 

 

Протягом 2021 року до Трудового архіву Баштанської міської ради 
надійшло на зберігання 1966 од.зб. від 11 ліквідованих установ і організацій: 

 Єрмолівська сільська рада − 107 од.зб.; 
 Відділ освіти − 1296 од.зб.; 
 Баштанська централізована бібліотечна система – 21 од.зб.; 
 Лук’янівська сільська рада – 94 од.зб.; 
 Доброкриничанська сільська рада – 71од.зб.; 
 Кашперо-Миколаївська сільська рада – 108 од.зб.; 
 Старогороженська сільська рада – 54од.зб.; 
 Мар’ївська сільська рада – 56 од.зб.; 
 Явкинський елеватор – 155 од.зб.; 
 Фермерське господарство «Калина» − 1 од.зб.; 
 ФОП Будько» − 3 од.зб. 



На сьогоднішній день а архіві налічується 17028 одиниць зберігання та 
7922 пакування. 

За 2021 рік виконано 800 запитів соціально-правового характеру в т.ч.: 
 за заявами громадян – 719 

 за запитами юридичних осіб – 81 

 із загальної кількості запитів виконано 12 запитів для надання 
пенсій на пільгових умовах та  28 запитів іноземних громадян. 

Протягом року архівною установою було впорядковано і картоновано 570 
одиниці зберігання та поліпшено фізичний стан 118 одиницям зберігання. 

Для належного зберігання документів Трудовий архів забезпечений  
приміщенням (на правах оренди), яке відповідає нормативним вимогам. У 
приміщенні 2 архівосховища загальною площею 67.9 кв. м, у яких загальна 
протяжність стелажного обладнання становить 288 пог. м. Архівосховища 
забезпечені охоронно-пожежною сигналізацією, вогнегасниками, 1 
архівосховище системою кондиціювання повітря. 

На виконання функцій з основної діяльності та зміцнення матеріально-

технічної бази архівною установою в 2021 році було зроблено ремонт в 
архівосховищах на суму – 11950,00 грн. 

Придбано: картридж – 600,00 грн; канцелярські товари – 2358,00 грн; 
господарчі товари – 2780,00 грн. 

Оплачено послуги з ремонту та обслуговуванню офісної техніки – 360,00 

грн. 
 

КО «Правопорядок» 

 

Баштанська міська рада повноваження по реалізації функції забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 
здійснює, зокрема, з допомогою КО «Правопорядок», громадського 
формування з охорони громадського порядку (ГФОГП) міської ради 
«Правопорядок», яке налічує у своєму складі 39 членів.  

У КО «Правопорядок» працюють 8 чоловік (7 − на посадах інспекторів), 
які до того ж являються членами громадського формування.  

КО «Правопорядок» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, є 
неприбутковою комунальною організацією, що утримується за рахунок коштів 
міського бюджету.  

Протягом 2021 року:  

1. КО «Правопорядок», Баштанським відділом поліції на розгляд 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Баштанської міської ради 
надано 31 адміністративний матеріал. Накладено штрафів на правопорушників 
на  суму 17544 грн.   



2. 3 метою запобігання вчинення адмінправопорушень проведено близько 
960 профілактичних бесід з громадянами. 

3. Направлено приписів та попереджень громадянам, фізичним особам - 
підприємцям, керівникам юридичних осіб щодо усунення правопорушень 
(порушення Правил благоустрою території міста, порушення вимог щодо 
вжиття фіто-санітарних заходів (невиконання заходів щодо боротьби з 
карантинними рослинами) − близько 450. 

4. Постійно здійснювалися перевірки громадян (приватний сектор, ОСББ) 
та суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності щодо дотримання 
ними Правил благоустрою території міста, виявлялися місця несанкціонованих 
звалищ сміття з подальшим реагуванням. 

5. Інспекторами комунальної організації (із залученням інших членів ГФ 
ОГП згідно графіку чергувань членів ГФОГП Баштанської міської ради 
«Правопорядок» ): 

- щоденно проводилися патрулювання по охороні комунального майна в 
денний ( з 08.00 до 17.00) та нічний період доби в центральній частині міста (з 
21.00 до 03.00); 

- приймали участь в охороні громадського порядку, спільно з поліцією, 
під час проведення всіх масових заходів на території міста; 

- приймали участь в заходах, спільно з поліцією, направлених на 
недопущення розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, 
а також в інших заходах по припиненню інших злочинів (50 відпрацювань – 

135 годин ); 
- спільно з Баштанським відділом поліції  щоденно проводилися рейди 

щодо виконання розпорядження міського голови від 17 березня 2020 року, з 
метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 
інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19. 

6. У І півріччі 2021 року КО «Правопорядок», громадським формуванням 
з охорони громадського порядку, спільно із службою у справах дітей 
Баштанської міської ради, Баштанським відділом поліції ГУ НП в 
Миколаївській обл., з метою профілактики правопорушень, бездоглядності та  

безпритульності серед підлітків проводилися обстеження умов 
проживання малолітніх та неповнолітніх (89 дитини).  

7. Постійно проводилася профілактична робота з засудженими до 
покарання без позбавлення волі (таких на обліку в КО «Правопорядок» − 18 
чоловік) з метою недопущення скоєння ними нових або повторних злочинів. 

8.Здійснювався контроль за засудженими − 4 чоловік, та порушниками – 

2 чоловіка, на яких було накладено адміністративне покарання у виді 
громадських робіт. 



9. Постійно проводилася робота щодо недопущення здійснення торгівлі у 
невстановлених місцях: по вул. Ювілейній, Полтавській, Небесної Сотні . 

10. За вказаний період надано довідок-характеристик на громадян, 
проживаючих на території ради − 205. 

11. Постійно проводилася робота по реагуванню на скарги та звернення 
громадян до міської ради та в КО «Правопорядок». Відпрацьовано 60 звернень 
до міського голови. 

12. Постійно проводилася мобілізаційна робота за клопотанням 
військового комісаріату по врученню повідомлень призовникам (389 повісток), 
уточненню списків призовників, працюючих в підприємствах, установах, 

організаціях тощо. 
13. Постійно проводилася робота з інформування населення про 

діяльність КО «Правопорядок» шляхом оприлюднення інформації про роботу в 
засобах масової інформації у вкладці до газети «Голос Баштанщини»  та на 
сторінці в фейсбуці (https://www.facebook.com/kopravoporyadok/).  

 

Підсумки 

 

2021 рік запам’ятається кожному з нас як період змін, напруженої праці 
та проведеної плідної роботи заради розвитку міста. 

Поступово, розбудовуючи інфраструктуру Баштанської територіальної 
громади, ми ставимо перед собою нові завдання, вирішити які можливо лише 
спільно, усією громадою. 

Для міської ради традиційно у своїх майбутніх діях пріоритетними будуть 
інтереси людини. Переконаний: вирішувати проблеми громади ми будемо 
спільно, допомагаючи один одному, проявляючи людську мудрість та 
толерантність. 

Як міський голова повністю усвідомлюю ступінь відповідальності, яку 
поклали на мене жителі Баштанської територіальної. Хочу вас запевнити, що я 
завжди прагнутиму бути достойною вашої довіри та цієї великої 
відповідальності! 

Вірю, що й надалі ми будемо усією громадою працювати для загального 
добра, миру і злагоди. Адже майбутнє нашої Баштанської громади − наше 
спільне завдання. 

Дякую за увагу та результативну командну роботу! 
 

Міський голова        Олександр БЕРЕГОВИЙ 


