
Аналітична записка 

про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2025 роках 

Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області 
на період до 2025 року за підсумками 2019 року 

 

 

12 жовтня 2017 року рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання №1 
затверджено Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради 
Миколаївської області на період до 2025 року (далі - Стратегія). Даним 
рішенням також було затверджено План заходів з реалізації Стратегії та 
Перелік проектів, що підлягають впровадженню на території Баштанської 
міської ради протягом 2018 - 2025 років із зазначеними сумами фінансування. 

Головна мета Стратегії, а відповідно і Плану заходів - прискорити 
економічне зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в 
громаду поряд із створенням громади, яка дбає про якість життя мешканців і 
розбудовує безпечну та комфортну інфраструктуру для мешканців.. 

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях громади і 
відображає комбінацію заходів щодо розвитку на сім років з урахуванням 
обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи 
основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у 69 проектах. 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.  
ПОБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ - КОМФОРТНОЇ ДЛЯ 

ПРОЖИВАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. 
 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1 ДОРОГИ І ВУЛИЦІ З ТВЕРДИМ 
ПОКРИТТЯМ, ОСВІТЛЕННЯМ, ТРОТУАРАМИ ТА ВЕЛО ДОРІЖКАМИ. 
Ціль включає в себе 13 проектів, з яких 4 проекти було заплановано частково 
реалізувати у 2019 році. 

Розробка схеми планування території ОТГ та генеральних планів 
населених пунктів громади 

Проект «1.Розробка схеми планування території ОТГ, розробка 
(оновлення) містобудівної документації згідно з Програмою розроблення 
(оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської 
ради на 2017-2020 роки» реалізовано частково.  У першому півріччі 2019 року 

затверджено Генеральний план м.Баштанка, що було виготовлено та оплачено у 
2018 році. Розроблено детальний план території ринково - фестивальної площі - 
трансформеру «Ярмаркова» у місті Баштанка. Розроблено та затверджено 
Генеральний план з планом зонування території населеного пункту Добре. 

Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання 
дорожнього господарства 

Проект «2. Створення в громаді системи управління, експлуатації, 
утримання дорожнього господарства» - рішенням сесії міської ради від 25 
червня 2019 року було виділено кошти на виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, а саме 
на придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального 
підприємства «Добробут». На даний час проведено процедуру тендерних 



закупівель по даному проекту та придбано автогрейдер BGD – 140 
укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом вартістю 
2496,000 тис. грн. (договір від 27 серпня 2019 року № 248). 

В рамках даного проекту планувалося створити комунальне підприємство 
з обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури. Наразі розпочато 
роботу у цьому напрямку, а саме підготовку установчих документів, вивчення 
досвіду роботи діючих підприємств. 

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

Реалізацію заходів даного завдання Стратегії передбачалося починаючи з 
2019 року.  

Так, у 2019 році планувалося провести капітальний ремонт дороги 
«3.Баштанка-Плющівка-Піски», це дорога загального користування місцевого 
значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної 
адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури 
облдержадміністрації.  У звітному періоді даний проект реалізовано не було, 
проте з метою розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
та фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення  
Миколаївської області, дану дорогу включено до переліку найкритичніших 
ділянок  автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які 
потребують термінового проведення ремонтних робіт по Баштанській 
об’єднаній територіальній громаді та подано на розгляд до Миколаївської 
обласної ради та облдержадміністрації. За звітний період проведено поточний 
ремонт ділянки дороги протяжністю 1,1 км, вартість робіт склала 800,00 тис. 
грн. 

Проект «4.Капітальний ремонт дороги Баштанка від перехрестя з Н-

11 до с.Христофорівка» - дорога загального користування місцевого значення 
(балансоутримувач управління інфраструктури Миколаївської 
облдержадміністрації), у звітному періоді не реалізовувався; 

Проект «5. Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новопавлівка» - 

виконання даного проекту заплановано на 2021 рік. У звітному періоді за 
рахунок субвенції з державного бюджету було відремонтовано (поточний 
ремонт) 3,5 км (25+300 – 28+800) дороги загального користування місцевого 
значення  О-150204  «Піски-Баштанка-Новопавлівка» на суму 840,0 тис. грн.  

Проект «6.Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новосергіївка» – у 
звітному періоді не реалізовувався, виконання даного проекту заплановано на 
2022 рік. 

Проект «7.Капітальний ремонт дороги Новопавлівка-Новоіванівка» - 

виконання проекту було заплановано на 2023 рік, однак у 2019 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету проведено поточний ремонт дорожнього 
покриття на ділянці дороги загального користування місцевого значення                    
О-150213  (Піски–Новопавлівка)–Київське протяжністю 7,1 км (0+000 – 7+100), 

вартість робіт становить 2229,0 тис. грн.  



Проект «8.Капітальний ремонт дороги Баштанка-Явкине» – у 
звітному періоді не реалізовувався. 

1.1.4. Реконструкція та ремонт вулиць в населених пунктах громади. 

 

На виконання заходів проекту «9. Капітальний та поточний ремонт 
дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади» протягом 2019 
року за рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточний ремонт 
дорожнього покриття загальною площею 7926 м.кв. вартістю – 3077,4236 тис. 
грн., зокрема проведено:  

- ямковий ремонт дорожнього покриття (101 м.кв.) на ділянці 1,0 км по 
вулиці Ювілейна, місто Баштанка, вартість робіт склала – 58,80 тис. грн., 

- ямковий ремонт дорожнього покриття (124 м.кв.) на ділянці 1,6 км по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, місто Баштанка, вартість робіт склала –              

79,2996 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (158 м.кв.) на ділянці 0,9 км по 

вулиці О. Сизоненка, місто Баштанка, вартість робіт склала –90,00 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (140 м.кв.) на ділянці 4,0 км по 

вулиці Соборна, місто Баштанка, вартість робіт склала – 65,00 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (212 м.кв.) на ділянці 0,4 км по 

вулиці Енергетиків, місто Баштанка, вартість робіт склала – 174,8736 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (248 м.кв.) по вулиці 

Промислова до вул. Ватутіна (включно), місто Баштанка, вартість робіт склала 
– 224,301 тис. грн., 

- ямковий ремонт дорожнього покриття (283 м.кв.) провулок між вул. 
О.Сизоненка до вул. Українська, місто Баштанка, вартість робіт склала – 

184,1892 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (584 м.кв.) по вулиці Василя 

Єрешка, місто Баштанка, вартість робіт склала – 419,4636 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (253 м.кв.) по вулиці Горького, 

місто Баштанка, вартість робіт склала – 388,649 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (52 м.кв.) по вулиці 

Маяковського, місто Баштанка, вартість робіт склала – 35,360 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (146 м.кв.) по вулиці Берегового, 

місто Баштанка, вартість робіт склала – 247,4926 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (48 м.кв.) по вулиці Яновського, 

місто Баштанка, вартість робіт склала – 30,825 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (427 м.кв.) по вулиці Чкалова, 

Явкинський ТОВК, вартість робіт склала – 259,4796 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (283 м.кв.) по вулиці Поперечна, 

Новоєгорівський ТОВК, вартість робіт склала –176,6952 тис. грн., 
- ямковий ремонт дорожнього покриття (3773 м.кв.) по вул. Центральна, 

вул. Набережна, вул. 1-й провулок, Добренський ТОВК, вартість робіт склала –
220,000 тис. грн., 

- ямковий ремонт дорожнього покриття (714 м.кв.) по вул. Центральна в 
с.Зелений Клин, Новопавлівський ТОВК, вартість робіт склала – 160,200 тис. 
грн., 



- ямковий ремонт дорожнього покриття (211 м.кв.) по від вул. 
Визволителів до вул. Молодіжна (включно), Новосергіївський ТОВК, вартість 
робіт склала – 124,596 тис. грн., 

- ямковий ремонт дорожнього покриття (217 м.кв.) по вул. Одеська, 

Новоіванівський ТОВК, вартість робіт склала – 138,1992 тис. грн. 
Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено поточний 
ремонт доріг (під’їздів до опорних шкіл та закладів охорони здоров’я): 

- капітальний ремонт по вул. Ювілейна м. Баштанка– 1330,000 тис. грн.; 
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Першотравнева в 

с.Піски Баштанського району Миколаївської області – 198,0192 тис. грн.; 
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеська в 

с.Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області – 198,0336 тис. 
грн.; 

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в с. 
Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області – 198,4560 тис. грн.; 

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в 
с.Новосергіївка Баштанського району Миколаївської області – 198,0420тис. 
грн.. 

На виконання заходів проекту «10. Поточний ремонт тротуарів 
комунальної власності» протягом звітного періоду за рахунок місцевого 
бюджету  ремонт тротурів загальною площею 720 м.кв. вартістю 523,538 тис. 
грн., а с саме:  

- проведено облаштування пішохідної доріжки від вулиці Спортивна до 
Баштанської ЦРЛ (240 м. кв.) вартістю 99,745 тис. грн.; 

- поточний ремонт тротуару (343 м.кв.) по вул. Ювілейна від №52 до 
№68 в м.Баштанка на суму 288,793 тис. грн.; 

- поточний ремонт тротуару (45 м.кв.) в с.ІІіски (по вул. Гоголя) - на 
суму 45,000 тис. грн. 

- поточний ремонт тротуару (50 м.кв.) в с.Новоіванівка (біля 
адмінприміщення) - на суму 45,000 тис.грн. 

- поточний ремонт тротуару (42 м.кв.)в с. Явкине (біля дитячого 
майданчика) - на суму 45,000 тис. грн. 

Проект «11.Розбудова елементів дорожньої інфраструктури» У 2018 

році на території громади встановлено 15 автобусних зупинок на суму 482,120 
тис.грн., а це складає 150 % від планового показника. тому можна сказати, ця 
частина проекту реалізована у повному обсязі, автобусні зупинки встановлено 
на території усіх територіальних органів виконавчого комітету громади. 

Примусових засобів обмеження швидкості протягом 2019 року 

встановлено не було. 
Проект «12. Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення 

із застосуванням енергозберігаючих (світодіодних) світильників» у звітному 
періоді не реалізовувався.  



В рамках реалізації проекту на території Баштанської громади 
функціонує 389 шт. вуличних ліхтарів, з них 366 шт ліхтарів замінено на 
світодіодні. Це 94% від загальної кількості. Завершення проекту планується у 

2020 році. 
Проект «13. Облаштування велодоріжок в м.Баштанка» у звітному 

періоді не реалізовувався. Реалізація проекту запланована починаючи з             
2020 році. 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2 ВОДА ПИТНА, ПРИДАТНА ДО СПОЖИВАННЯ - 
КОЖНОМУ МЕШКАНЦЮ ГРОМАДИ. Ціль включає в себе 8 проектів, 5 з 
яких заплановано було реалізувати . 

Наукове забезпечення. Розробка схем оптимізації водопостачання в 
населених пунктах громади 

Проект «14. Розробка робочих документів з метою залучення ресурсів 
для будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем 
водопостачання населених пунктів громади.» у звітному періоді не 
реалізовувався. Згідно Стратегічного плану планувалася реалізація на 2018 рік, 
однак у цьому напрямку робота не проводиться.  

Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2 

Проект «15.Реконструкція очисних споруд з метою підвищення 
ефективності» у звітному періоді не реалізовувався. На сьогоднішній день 
розроблено робочий проект (Будівництво ІІ черги очисних споруд), проведено 
інженерно-геодезичні та геологічні вишукування, однак відсутні вільні 
фінансові ресурси для реалізації проекту. Згідно Стратегічного плану 
планувалася реалізація на 2018 - 2019 роки. 

Проект «16. Будівництво додаткових стадій підготовки питної води з 
метою доведення якості до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 на системах 
водопостачання населених пунктів громади» у звітному періоді не 
реалізовувався. Реалізація запланована на 2020 - 2021 роки. 

Проект «17. Удосконалення системи знезараження питної води» у 
звітному періоді не реалізовувався.  

Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення надійності 
системи водопостачання 

Проект «18. Оновлення та реконструкція мережі водопостачання 

(Реконструкція основних водогонів у населених пунктах громади, Заміна 
існуючих трубопроводів на трубопроводи більшого діаметру із сучасних 
матеріалів, Прокладання нових трубопроводів для закільцювання системи 
подачі та розподілу води (ПРВ)» 

1. Заміна трубопроводу мережі від ПНС до багатоквартирних будинків в 
районі Агропромтехніка (труба ПЕ Ду 63 протяжністю 72м.) Вартість робіт 
становить 9,2 тис. грн. (кошти підприємства) 

2. У звітному періоді за рахунок бюджетних коштів закуплено труби 
ПЕ100 SDR17 Ду 63 мм довжиною 1400 м на суму 90,0 тис. грн., з них 
депутатські 60,0 тис.грн., для реконструкції водогону в селі Новосергіївка. В 
2019 році замінено водомережу в с. Новосергіївка по вул. Центральній 
протяжністю 800м. та замінено водопровід  від двох шахтних колодязів до 
башти та до вуличної мережі протяжністю 460м Залишки 140м. планується 



прокласти в 2020 році по вул. Центральній. Роботи виконано за рахунок 
коштів підприємства в сумі 47,8 тис.грн. 

3. За рахунок  коштів місцевого бюджету (47,5 тис. грн.) придбано труби 
ПЕ Ду 63 мм довжиною 740м., які використано на прокладання трубопроводу 
для приєднання двох свердловин до водопроводу в селі Христофорівка. Роботи 
виконано за рахунок коштів підприємства в сумі 26,2 тис.грн. 

Проект «19.Будівництво системи водопостачання с.Костянтинівка, 
с.Новопавлівка, с.Зелений Клин» у звітному періоді не реалізовувався. 
Реалізація запланована на 2020 рік. 

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

1. В 2019 році було проведено роботи по встановленню консольних 
насосів в кількості 4 шт. вартістю 870,8 тис.грн, (кошти фонду) та проведено 
ремонтних робіт по встановленню насосів на НС ІІІ за рахунок коштів 
підприємства на суму 88,4 тис. грн. Всього вартість робіт  959,2 тис. грн. 

2. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловинах № 1027 та №2621 в с. 
Христофорівка. Вартість робіт становить 528,5 тис. грн. , з них кошти програми 
DOBRE 240,8 тис. грн., кошти Баштанської міської ради  107,9 тис. грн., роботи 
КП на суму 179,8 тис. грн. 

3. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловинах № 305 №307 та №1792 в с. 
Піски. Вартість робіт становить 730,1 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  
372,9 тис. грн., кошти Баштанської міської ради  87,5 тис. грн., роботи КП на 
суму 269,7 тис. грн. 

4. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловинах № 1617 та №028 КА в с. 
Явкине. Вартість робіт становить 496,2 тис. грн., з них кошти програми DOBRE  
261,6 тис. грн., кошти Баштанської міської ради  54,2 тис. грн., роботи КП на 
суму 180,4 тис. грн. 

5. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловині № 249 в с. Новоіванівка. 
Вартість робіт становить 248,5 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  138,7 

тис. грн., кошти Баштанської міської ради  27,1 тис. грн., роботи КП на суму 
82,7 тис. грн. 

6. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловині № 2495 в с. Київське. Вартість 
робіт становить 85,7 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  91,4 тис. грн., 
кошти Баштанської міської ради  26,4 тис. грн., роботи КП на суму 67,9 тис. 
грн. 

7. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на свердловині № 2000-9 РЕ-Ш в с. Шевченко. 
Вартість робіт становить 184,4 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  
127,5тис. грн., кошти Баштанської міської ради  27,1 тис. грн., роботи КП на 
суму 29,8 тис. грн. 

9. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на шахтному колодязі в с. Плющівка. Вартість 



робіт становить 227,1 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  127,5тис. грн., 
кошти Баштанської міської ради  10,5 тис. грн., роботи КП на суму 89,1 тис. 
грн. 

10. Проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного 
обладнання та запірної арматури на шахтному колодязі в с. Новогеоргіївка. 
Вартість робіт становить 71,2 тис. грн. , з них кошти програми DOBRE  40,9тис. 
грн., кошти Баштанської міської ради  9,7 тис. грн., роботи КП на суму 20,6 тис. 
грн. 

11. Проведено ремонтні роботи по заміні насосного обладнання та 
запірної арматури на шахтних колодязях в с. Новосергіївка. Роботи 
виконувались силами підприємства. Вартість робіт становить 68,1 тис. грн. грн. 

Відновлення криниць як альтернативних джерел питної води 

Проект «21.Очистка та облаштування криниць» у звітному періоді 
не реалізовувався. При обєднанні громади криниці не були передані колишніми 
сільськими радами та не були обліковані міською радою. На даний час 
проводиться робота щодо взяття на баланс Баштанської міської ради криниць 
громадського користування 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ, ЗЕЛЕНЕ МІСТО ТА 
СЕЛА. Ціль включає в себе 6 проектів, 4 з яких було заплановано реалізувати у 
2019 році. 

Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанка 

Проект «22. Будівництво II черги каналізаційних очисних споруд 
м.Баштанка» у звітному періоді не реалізовувався.  

Проект «23.Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж 
м.Баштанки» у звітному періоді не реалізовувався.  

Проект «24. Будівництво каналізаційного колектора по вул. Квітневій 
м.Баштанка. У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету                  
(229,55 тис. грн.)  розроблено робочий проект «Нове будівництво системи 
водовідведення по вул. Квітнева в м. Баштанка Миколаївської області», 
кошторисна вартість якого складає 7823,088тис.грн. Об’єктом проектування є 
мережі каналізації, господарсько-побутових стоків від житлових будинків по 
вул. Квітнева в м. Баштанка, Миколаївської області, каналізаційна насосна 
станція і напірний колектор.  

У звітному періоді пройдено експертизу проекту «Нове будівництво 
системи водовідведення по вул. Квітнева, м. Баштанка, Миколаївської області». 
Кошторисна вартість об’єкта після проходження експертизи склала 8776,216 
тис.грн. 

Впровадження ефективної системи поводження з твердими 
побутовими відходами  

Проект «25.Упорядкування системи поводження з ТПВ та 
впровадження роздільного збирання сміття» у звітному періоді не 
реалізовувався. 

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



Проект «26. Озеленення міста та сіл». За 2019 рік було використано 

190,745 тис. грн з міського бюджету. 

В квітні 2019 року було придбано 500 кущів троянд на 20000 грн. та                
1333 штук розсади квітів петунії на 19995 грн. З цього посадкового матеріалу в 
місті Баштанка було висаджено: 230 кущів троянд (в районі «Агропромтехніки» 
по вулиці Сизоненка) та 883 штук розсади петунії (383 штук в парковій зоні 
дитячого містечка «Казка», 218 штук в парку імені Семена Бойченка та 218 на 
площі «Єдності»), По селах Баштанської ОТГ, а саме в Добре, Новоєгорівку, 
Новоіванівку, Новопавлівку, Новосергіївку, Плющівку, Піски, Христофорівку 
та Явкине було передано та посаджено 270 кущів троянд (по 30 кущів на кожен 
територіальний орган виконавчого комітету Баштанської міської ради) та 450 
штук розсади петунії (по 50 штук на кожен територіальний орган виконавчого 
комітету Баштанської міської ради).  

В вересні було придбано 25 кущів хризантем на 750 грн. та висаджено в 
місті Баштанка на площі «Єдності». 

В жовтні було придбано 10 саджанців туї західної «Smaragd» форми 
спіраль на 39000 грн, 50 кущів ялівцю китайського «Spartan» на 27500 грн, 80 
кущів самшиту вічнозеленого форми кулі на 45600 грн, 10 саджанців клену 
гостролистого на штамбі «Globusum» на 7900 грн та 50 саджанців катальпи 
бузколлистої на 30000 грн. З цього посадкового матеріалу в місті Баштанка 
було висаджено: 9 саджанців туї західної «Smaragd» форми спіраль (6 на площі 
Єдності та 3 в парковій зоні дитячого містечка «Казка»), 25 кущів ялівцю 
китайського «Spartan» (12 в парку імені Івана Калініченка та 13 в парковій зоні 
дитячого містечка «Казка»), 65 кущів самшиту вічнозеленого форми куш 
(44~на площі Єдності, 16 в парковій зоні дитячого містечка «Казка» та 5-в 
парку імені Семена Бойченка), 10 саджанців клену гостролистого на штамбі 
«Globusum» (в парку імені Семена Бойченка) та 36 саджанців катальпи 
бузколилистої (в парку імені Семена Бойченка). По селах Баштанської ОТГ 
було передано та посаджено: 1 саджанець туї західної «Smaragd» форми спіраль 
(Плющівський ТОВК), 25 кущів ялівцю китайського «Spartan» (Добренський 
ТОВК-2, Новосергіївський ТОВК-2, Новоіванівський ТОВК-2, 

Новопавлівський ТОВК-2, Новоєгорівський ТОВК-6, Плющівський ТОВК-4, 

Пісківський ТОВК-2, Христофорівський ТОВК - 2 та Явкинський ТОВК-3), 15 

кущів самшиту вічнозеленого форми кулі (Новоіванівський ТОВК-2, 

Новопавлівський ТОВК-2, Новоєгорівський ТОВК-2, Пісківський ТОВК-2 та 
Явкинський ТОВК-7 ) та 14 саджанців катальпи бузколилистої 
(Новосергіївський ТОВК-2, Новоіванівський ТОВК- 2, Новопавлівський ТОВК-

2, Новоєгорівський ТОВК-2, Пісківський ТОВК- 2, Христофорівський ТОВК - 2 

та Явкинський ТОВК-2). 
Проект «27.Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних 

тренажерів». 

За звітний період за рахунок депутатських коштів придбано 2 дитячих 

спортивно-ігрових комплекси. Один із них, вартістю 38,76 тис.грн. встановлено 
по вулиці 1 Травня, інший, вартістю 45,00 тис.грн. встановлено між вулицями 
Грушева і Яблунева. Також, було придбано та встановлено 2 дитячі гойдалки і 



пісочницю, загальною вартістю 15,00тис.грн., що встановили по 
вул.О.Сизоненка. 

Охорона та збереження водойм 

  Проект «28.Очистка ставка Центрального в м.Баштанка» у 2019 році не 
реалізовувався.  

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.  
ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРОМАДИ ТА 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. 
 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1 ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ ГРОМАДИ ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЇ. Ціль включає в себе 8 проектів:  

Створення умов для спрощення процедур отримання дозвільних та 
інших документів на території Баштанської міської ради для всіх 
категорій населення та відкритості роботи органу місцевого 
самоврядування. 

Проект «29.Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської об’єднаної 
територіальної громади по вул. Баштанської республіки,12 в м.Баштанка 
Миколаївської області (нове будівництво)» проект подано на фінансування за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Наразі відбулося 
оцінювання проектів регіональною комісією, де проект зайняв 2 місце. 
Очікується рішення Міністерства розвитку громад та територій. 

Проект «30.Впровадження електронного документообігу в 
виконавчому комітеті Баштанської міської ради» у 2019 році не реалізовано, 

у зв’язку з відсутністю фінансування. Проте, реалізація даного проєкту 
запланована на 2020 рік, на що передбачено 300,0 тис.грн. у міському бюджеті 
на 2020 рік. Після встановлення програми, планується провести навчання для 
працівників апарату Баштанської міської ради та депутатського корпусу щодо 
роботи з нею. 

Формування інвестиційних пропозицій 

Проект «31.Формування інвестиційних пропозицій» реалізовано 
частково:  

- відділом енергоменеджменту муніципальних ініціатив та інвестицій  
оновлено інвестиційний паспорт Баштанської міської ради, який розміщений на 
сайті Баштанської ОТГ та оновлюється кожні пів року; 

- виготовлено інформаційно-презентаційні матеріали: буклетів 150 
примірників та візиток 200 примірників,  

- затверджено логотип Баштанської ОТГ; 

-  виготовлено рекламно-іміджеву продукцію (еко-сумки та блокноти) на 
суму 5048,10 грн.; 

- підготовлено презентацію в PowerPoint про Баштанську міську раду та її 
інвестиційні можливості. 

Проект «32.Розробка документацій під інвестиційно привабливими 
земельними ділянками» реалізувався частково. Було виготовлено 
документацію на інвестиційну земельну ділянку під ярмарково - фестивальну 



площу - трансформер «Ярмаркова» у місті Баштанка, а саме виготовлено 
детальний план території - вартість 49,9 тис.грн. 

Проект «33.Створення Промислового парку». У напрямку реалізації 
даного проекту завершено розробку концепції індустріального парку 

«Агрополіс». Для розробки концепції було залучено експерта (вартість 
консультаційних послуг складає 22,5 тис.грн. за рахунок міського бюджету). 
Наразі завершується затвердження меж міста Баштанка, після чого можна буде 
приступити до виготовлення земельної документації, затвердження концепції 
Промислового парку та виготовлення ПКД. 

Реалізація проекту «34.Створення Інкубатора розвитку 
підприємництва» » у 2019 році не реалізовано. 

Проект «35. Залучення до розміщення на території Баштанської 
міської ради потужностей сонячної енергетики» реалізовано частково, а 
саме, завершено будівництво сонячної електростанцій на земельній ділянці 
площею – 25 га в с.Явкине, що здана в оренду. 

Реалізація проекту «36.Залучення до розміщення на території 
Баштанської міської об’єктів потужностей вітрової енергетики» у 2019 
році не реалізовувався 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ.  
Ціль включає в себе 3 проекти. 
Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня впізнаваності 

громади  
Проект «37. Розробка привабливих туристичних пропозицій на 

території Баштанської міської ради» у звітному періоді не реалізовувався. 
Проект «38. Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в 

с.Христофорівка на Всеукраїнський рівень».  
В рамках реалізації даного проекту проведено наступні заходи. 
Другий рік проводимо байкерський фестиваль. В 2019 році відбувся 10 

серпня. На фестивалі можна було почути виступ гуртів «RAY», BEAST (Ария), 
Good Bad Ivan, побачити рицарський турнір клубу «Бродекс». Загальний 
бюджет проекту склав 69,8 тис.грн . Кошти виділені із міського бюджету. 

Відновлення об’єктів культурної спадщини  
Проект «39.Створення картотеки музейних об’єктів ОТГ та таких 

об’єктів, які мають місцеву цінність, що розміщені на території 
Баштанської ОТГ» у звітному періоді не реалізовувався. 

Проект «58. Створення єдиної сучасної музейної системи 
Баштанської ОТГ» у звітному періоді не реалізовувався. 
 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. ПІДТРИМКА ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Ціль включає в себе 3 проекти. 
Проект «55.Створення фінансових та інституційних механізмів 

підтримки малого і середнього підприємництва»  

Розпорядженням міського голови від 22 жовтня 2018 року №253-г « Про 
створення робочої групи з місцевого економічного розвитку» створена робоча 
група з місцевого економічного розвитку, в завдання якої входить розроблення 



плану реалізації проектів МЕР. До складу робочої групи  увійшли представники 
бізнесу, підприємців, молодіжної ради. 

Рішенням міської ради №3 від 21 грудня 2018 року розроблена та 
затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва 
Баштанської міської ради на 2019-2020 роки. Метою Програми є створення 
належних умов для реалізації конституційного права жителів громади на 
підприємницьку діяльність, підвищення їх добробуту шляхом залучення 
широких верств населення до такої діяльності, зростання ролі цього сектору під 
час вирішення соціально-економічних проблем розвитку міста та сільських 
населених пунктів. 

Баштанська міська рада запроваджує нові форми фінансово-кредитної 
підтримки малого та середнього підприємництва шляхом сприяння участі 
місцевих суб’єктів малого підприємництва у конкурсах на визначення 
постачальника товарів ( робіт, послуг) для потреб соціальної сфери громади 
шляхом допомоги у підготовці тендерної документації. Здійснює організаційну 
та консультативну підтримку підприємців у системі «ProZorro». 

З нагоди Дня підприємця відбулася зустріч міського голови  з 
підприємцями міста в форматі »Ранкова кава з мером». Саме під такою назвою 
розпочався новий формат зустрічей  та спілкування мера міста з 
представниками бізнесу. 

Проект «56.Формування інформаційної, освітньої та торговельної 
інфраструктури для МСП»  

У рамках виконання кейсів Програми ДОБРЕ розроблено та затверджено 
«Програму економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2021 роки» та «Програму підтримки молодіжної політики на 
території Баштанської міської ради (ОТГ) на 2019-2020 роки». Розроблено один 
із проектів, що включено до Програми МЕР, «Створення ярмарково-

фестивальної площі-трансформера «Ярмаркова», загальною вартістю 4211,029 

тис.грн., зокрема 2265,806тис.грн. – за рахунок коштів Програми DOBRE та 
1945,223тис.грн. – за рахунок коштів міського бюджету. Наразі затверджено 
першу чергу виконання робіт на створення ярмарково-фестивальної площі-
трансформера та вже розпочато реалізацію. 

Проект «57.Підтримка кооперативного руху на селі. 
По даному проекту ведеться консультаційно - розяснювальна робота з 

бджолярами. Наразі прийнято рішення по створенню кооперативу, члени  
кооперативу готують документи для реєстрації.  
 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ. 

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

Ціль включає в себе 10 проектів, з яких на 6 проектів у бюджеті на 2019 
рік було заплановано кошти. 

Проект «40. Придбання шкільних автобусів» - за рахунок міського та 
обласного бюджетів на засадах співфінансування придбано 2 одиниці  
шкільних автобусів рішенням сесії міської ради  від 12.02.2019 р. № 15 та від 25 



червня 2019 р. №17 передбачено кошти у сумі 2000,00 тис.грн. з метою 
делегування коштів до обласного бюджету. Завдяки чому, планується 
забезпечити державні гарантії відповідно до ст. 56 ЗУ «Про освіту» та 
покращити забезпечення мешканців громади спеціалізованим транспортним 
засобом для перевезення дітей на території Плющівського та Явкинського 
старостинських округів. Кошти делеговано, департаментом освіти 
Миколаївської ОДА автобуси передано, на сесії міської ради  від 06.11.2019 р. 
№11 затверджені акти прийому-передачі відповідних транспортних одиниць. 

Проект «41.Придбання лінгафоних кабінетів для закладів освіти» за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду було придбано лінгафонний кабінет 
для Баштанської гімназії на суму 144,9 тис.грн. 

Проект «42.Придбання комп’ютерної техніки та ліцензійних 
програмних засобів для комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді 
та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради» - відповідно до  
уточнених кошторисних призначень відділу освіти молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської міської ради заплановано придбання  42 
одиниці  комп’ютерної техніки на суму 461,8 тис.грн .(за рахунок коштів 
обласного бюджету на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку – 370,79 

тис.грн. (34 од.) та депутатських коштів, коштів міського бюджету  91,01 

тис.грн .( 8 одиниць ) Придбано протягом року 42 одиниці загальною вартістю 
– 457,29 тис.грн.  

Проект «43. Придбання кабінетів природничо-математичного циклу 
для комунальних закладів освіти» у звітному періоді не реалізовувався. 

Проект «44.Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків 
та ремонт бігових доріжок» у звітному періоді не реалізовувався. 

Проект «45.Проведення капітального ремонту будівель, обладнання 
дошкільних навчальних закладів» - заплановані видатки на відповідні цілі 
становлять 419,88 тис.грн, з них за рахунок коштів субвенції на розвиток та 
формування інфраструктури у сумі 299,10 (капітальний ремонт ЗДО №13 
«Пролісок» с.Плющівка), та міського бюджету у сумі 120,782 тис.грн.  

Протягом поточного року використано коштів в сумі 41,445 тис.грн. на 
виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт окремих вузлів 
існуючої системи газопостачання для ЗДО «Дюймовочка» та ЗДО «Якідка». 
Також касові видатки по ЗДО Пролісок складають - 293,807 тис.грн.(кошти 
субвенції на розвиток та формування інфраструктури) 

Проект «46. Проведення реконструкції з використанням 

енергозберігаючих технологій будівель приміщень позашкільних навчальних 
закладів БДЮТ та ДЮСШ» з місцевого бюджету виділено 137,665 тис.грн. на 
проведення капітального ремонту БДЮТ та 280,0 тис.грн. – на ПКД для 
реконструкції ДЮСШ. У звітному періоді використано 137,665 тис.грн. та 
проведено капітальний ремонт приміщення закладу позашкільної освіти БДЮТ. 

Проект «47. Проведення реконструкції з використанням 
енергозберігаючих технологій будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1 та 
Баштанської ЗОШ №2» у звітному періоді не реалізовувався. 



Проект «48. Проведення капітального ремонту будівель, обладнання 
загальноосвітніх навчальних закладів» в  звітному періоді проведено 
капітальний ремонт наступних об’єктів на  суму 813,81 тис.грн.: 

69,999 тис. грн. - виготовлення ПКД та проходження ДП 
"Укрдержбудекспертизи" проекту на об’єкті: "капремонт покрівлі їдальні та 
переходу до навчального корпусу БОЗ ЗСО №1; 

35,0 тис. грн. - виготовлення ПКД та проходження ДП 
"Укрдержбудекспертизи" проекту на об’єкті : "капремонт ганку БОЗ ЗСО №1 
(за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду). 

285,260 тис. грн. -  капітальний ремонт ганку БОЗ ЗСО №1 (за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, з державного бюджету, що утворився на 
початок бюджетного періоду); 

59,259 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів 
існуючої системи газапостачання для БОЗ ЗСО №1"; 

30,053 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів 
існуючої системи газапостачання для БОЗ ЗСО №2". 

31,050 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт ганку Плющівської 
ЗОШ "; 

69,562 тис.грн. виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів 
існуючої системи газапостачання для Н.Навлів.,Н-Єгорів., Добренських ЗОШ" 

233,623 тис. грн. капітальний ремонт ганку та навісів Пісківської ЗОШ 

902,008 тис.грн. проведення капітального ремонту покрівлі їдальні та 
переходу  до навчального корпусу  Баштанського  ОЗЗСО І-ІІІ ст..№1. 

Проект «49.Нове будівництво спортивного залу для греко-римської 
боротьби в м.Баштанка» у звітному періоді не реалізовувався.  

Проект «69. Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а м.Баштанка, Баштанського району 
Миколаївської області» частково реалізовано за рахунок коштів ДФРР, 
міського бюджету, обласного та коштів Мінмолодьспорт. 

У 2019 році бюджетом було передбачено – 65914,590 тис.грн., фактично 
використано коштів - 18254,757тис.грн. в тому числі за рахунок: субвенції з 
державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій –  

4449,712241 тис.грн.; міського бюджету – 1844,15062 тис.грн.; державного 
бюджету (ДФРР) - 8918,89507 тис.грн., за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та 
капітальний ремонт існуючих спортивних, п’ятдесяти метрових і двадцяти 
п’яти метрових басейнів - 3042,00 тис.грн.  

З них 499,0 тис.грн. витрачено на коригування проектно-кошторисної 
документації, 35,39244 - на проведення технічного нагляду, 36,32544- на 
проведення авторського нагляду. Вартість будівельних робіт склала - 

4449,712241 тис.грн. Було виконано наступні роботи: 
- влаштування зовнішніх каналізаційних мереж та водопостачання; 
- влаштування покриття з тротуарної плитки (вхідна група); 
- влаштування мощення (вхідна група); 
- влаштування освітлення вхідної групи; 
- роботи по озелененню вхідної групи; 



- адмін. приміщення: мурування стін та перегородок, влаштування плит 
перекриття, посилення стін металоконструкціями, влаштування гідроізоляції та 
утеплення фундаменту, влаштування монолітних ділянок, внутрішнє 
штукатурення стін, влаштування внутрішньої каналізації та водопостачання; 
виконано внутрішні електромонтажні роботи, проведено роботи по заземленню 
будівлі, утеплення будівлі мінватою, виготовлення та монтаж металевих сходів,  
монтаж систем вентиляції, кондиціонування, опалення, влаштування теплого 
полу; 

- будівництво КПП (контрольно-пропускного пункту); 
- монтаж віконо-дверних конструкцій КПП і адмінбудівлі. 
Також підряднику на виконання будівельних робіт було перераховано 

авансовий платіж у сумі - 13234,32786 тис.грн. Акти виконаних робіт на цю 
суму підрядником не надано. 

У звʼязку з неосвоєнням коштів до кінця бюджетного періоду ( у 2019 
році) до державного бюджету було повернуто – 37039,105 тис.грн, з них: 

- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 
п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів – 26958,0 тис.грн, 

- обсяг коштів ДФРР – 10081,105 тис.грн. 
Залишок коштів субвенції з державного бюджету на соціально – 

економічний розвиток станом на 01.01.2020 на рахунках міської ради складає 
7339,528 тис.грн, які планується направити у поточному році за цільовим 
призначенням – на продовження будівництва басейну. 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ 
КУЛЬТУРИ. Ціль включає в себе 1 проект, реалізацію якого заплановано з 
2018  по 2024 роки.  

Проект «50. Реконструкція закладів культури з використанням 
енергозберігаючих технологій». В рамках реалізації даного проекту проведено 
наступні заходи:  

У 2017- 2019 роках за рахунок коштів державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

реалізовано Проект «Реконструкція сільського будинку культури по 
вул.Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району, Миколаївської 
області» . Реалізовано – 1687,992 тис.грн. Загальний бюджет проекту склав 
1687,32469 тис.грн. 

2017 р. – 503,696 тис.грн. виконано ремонт покрівлі. 
2018р - 594,49993 тис.грн., виконано роботи з встановлення 

енергозберігаючих вікон та дверей, проведено реконструкцію внутрішніх 
електромереж та системи опалення. 

2019 р. - 581,28776 тис.грн., виконано роботи з зовнішнього оздоблення, 
ремонт порогу та пандусу. 

Також у звітному періоді реалізовано проект «Капітальний ремонт 

сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в с.Христофорівка 
Баштанського району, Миколаївської області (частина фасадної стінки та 
вимощення)», загальна вартість проекту складає 168,37358 тис.грн. Реалізація 



проекту 2019 рік. Ремонт фасадної стінки сільського будинку культури та 
вимощення. 

У 2019 році розпочато реалізацію Проекту «Капітальний ремонт 
приміщення Явкинського сільського культурного центру (Центр дозвілля) по 
вулиці Грушевського,48 с.Явкине, Баштанського району Миколаївської 
області», загальна вартість проекту складає 1915,4702 тис.грн. 

Реалізація проекту передбачена на 2019-2021 роки: у 2019 рік за рахунок 
коштів державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 624,289 тис.грн, за 
рахунок міського бюджету- 62,11742 тис.грн. Проведено роботи по заміні 
покрівлі, улаштуванню цементної стяжки, внутрішньому опорядженню 
приміщень. 

Також по даному об’єкту проведено роботи по монтажу пристрою та 
підключення кабелів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного 
пристрою в сільському культурному центрі, загальна вартість робіт складає 
14,980 тис.грн. за рахунок міського бюджету. 

Проект «Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури 
по вул.Центральна,46 с.Піски Баштанського району, Миколаївської області». 
Загальна вартість проекту складає  1285,734  тис.грн. 

Реалізація проекту передбачена на 2019-2020 роки. 
У 2019 рік виконано робіт на суму - 718,37420 тис.грн., кошти 

державного бюджету  місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад, за рахунок міського бюджету - 2,73820 

тис.грн. Виконано роботи з встановлення енергозберігаючих вікон та дверей. 
Виготовлено проектно-кошторисну документацію по проекту 

«Капітальний ремонт Баштанського краєзнавчого музею по вул. М. Аркаса, 1, 
м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області». Оплата за ПКД 
50,0 тис.грн. 

Проект «Капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського будинку 
культури по вул.Центральній,32 с.Новосергіївка, Баштанського району, 
Миколаївської області». Загальна вартість проекту складає  477,627  тис.грн.  

У 2018 р. виконано робіт на суму - 395,79865 тис.грн, (кошти державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад). На об’єкті проведено роботи з капітального ремонту 
покрівлі. 

2019 р. за рахунок міського бюджету завершені  роботи з капітального 
ремонту покрівлі. Вартість робіт склала 70,932 тис.грн. 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Ціль включає в себе 2 проект.. 

Підвищення спроможності закладів охорони здоров’я  
Проект  «51. Створення комфортних умов для лікування мешканців 

громади та належних умов для праці персоналу закладів охорони здоров’я 
шляхом приведення у відповідність приміщень  АЗПСМ, ФАПів на 
території громади з впровадженням енергозберігаючих заходів та 
покращення стану їх матеріально-технічного забезпечення». 



У 2018році за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію 
заходів щодо соціально-економічного розвитку було залучено кошти на 
придбання комп’ютерної техніки для закладів ЦПМСД, але освоєння коштів 
відбулося на початку 2019 року  на суму 514,140 тис.грн. Комп’ютерну техніку 
було встановлено у центрі ЦПМСД, у Новопавлівському, Новоіванівському, 
Пісківському та Добренському ФАПах і в Явкинській та Новоєгорівській 
АЗПСМ.  

У 2019 році також, було частково проведено капітальний ремонт ФАПу у 
селі Добре за рахунок коштів міського бюджету у сумі 47,500 
ттис.грн.(виготовлення ПКД) та коштів з державного бюджету 
(інфраструктурна субвенція) – 646,8945тис.грн. 

Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони 
здоров’я 

Проект «52.Посилення кадрового потенціалу працівників закладів 
охорони здоров’я» у звітному році не реалізовувався. 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ 
ГРОМАДИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ. Ціль включає в себе 2 
проекти.  

Підвищення рівня безпеки на території громади 

Реалізація проекту «53. Охорона громадського порядку, громадської 
безпеки та комунального майна» виконана частково. Реалізовано декілька 
заходів, а саме: 

- завершено переобладнання комунальних приміщень під «поліцейські 
станції» в 2х ТОВК: Явкинського та Новоіванівського і частково – 

Христофорівського, з а рахунок коштів міського бюджету у сумі 100,0 
тис.грн.; 

- забезпечено обслуговування охоронної сигналізації в адмінприміщеннях 
9-ти ТОВК- 37,900тис.грн.; 

- забезпечено обслуговування системи міського відеоспостереження (9 
відеокамер з обладнанням. Відеореєстратор та інше знаходиться в 
черговій частині Баштанського відділу поліції)-24,400  тис.грн.; 

- придбано комплектуюче обладнання для встановлення віддаленої онлайн-

трансляції системи міського відео спостереження на монітор КО 
«Правопорядок», який знаходиться в адмінприміщенні міської ради – 

20,249тис.грн. 
Розширення участі в управлінні об’єднаною територіальною 

громадою інституцій громадянського суспільства. 
Згідно проекту «54.Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації 

програм розвитку ОТГ» було проведено громадські обговорення згідно 
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік. 
Також, проведено презентацію та громадське обговорення детального плану 
території ярмарково - фестивальної площі - трансформеру «Ярмаркова». 
Встановлено інформаційні дошки по селах ОТГ на загальну суму 3,588тис.грн. 
за рахунок коштів міського бюджету. 
 



СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТА ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА ГРОМАДА. 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ГРОМАДИ. 

 Ціль включає в себе 4 проекти, з яких 2 проекти частково реалізувано у I-

півріччі 2019 році. 
Удосконалення системи енергоменеджменту та енергомоніторингу 

(кадри, енергомоніторинг) в усіх бюджетних закладах громади. 
Проект «59.Удосконалення системи енергоменеджменту в 

бюджетних будівлях Баштанської ОТГ» реалізовано частково. Забезпечено 
щоденний моніторинг споживання ресурсів, аналізу та контролю отриманих 
даних АІС «Енергосервіс» за рахунок коштів місцевого бюджету 10,080 
тис.грн. На сьогодні до системи електронного енергомоніторингу внесено 56 
будівель: 10 адмінбудівель територіальних органів Баштанської ОТГ, 28 
закладів освіти, молоді та спорту, 18 закладів розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської міської ради. Також було проведено 
навчальний семінар для працівників бюджетних установ Баштанської ОТГ, які 
відповідальні за роботу в АІС «Енергосервіс» в сфері енергоефективності. 

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

Проект «60. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи з 
населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів» - у 
2019 року реалізовано.  

Представниками відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та 
інвестицій було підвищено енергоефективну свідомість серед учнів 
Баштанської гімназії та учнів Баштанського опорного закладу ЗОШ №2 в 
м.Баштанка, щодо переваг ощадливого використання енергоносіїв. 

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

Проект «61. Покращення культурної свідомості мешканців ОСББ та 
приватних будинків, щодо енергозбереження та використання 
альтернативних джерел енергії» у першому півріччі 2019 року не 
реалізовувався. Реалізація даного проекту запланована на 2020 рік. 

Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної власності громади. 
Згідно проекту «62. Проведення енергоаудиту об’єктів, що належать  

комунальної власності громади», було проведено енергетичний аудит 
Баштанського закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка», за адресою: 
Миколаївська область, м.Баштанка, вул.1 Продольна, отримано звіт по 
результатам виконання енергетичного аудиту та енергетичний сертифікат за 
рахунок грантових коштів 15,00 тис.грн.  

У другому півріччі за результатами конкурсу згідно Програми 
«Енергоефективність в громадах II Баштанський заклад дошкільної освіти 

«Дюймовочка», за адресою: м.Баштанка, вул. Баштанської Республіки,11. був 
відібраний для проведення енергетичного аудиту із видачею енергетичного 
сертифікату, що впроваджується за дорученням Програми «U-LEAD з 



Європою» компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH», вартістю 15,00 тис.грн. 
 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ГРОМАДИ. Ціль включає в себе 6 проектів, один з яких буде повністю 

реалізувано у 2019 році. 
Модернізація системи опалення бюджетних закладів  

Проект «63. Модернізація системи опалення бюджетних закладів» у 
2019 році не реалізовувався. 

Комплексна термомодернізація і термосанація бюджетних об’єктів 
громади. 

Проект «64.Комплексна термомодернізація будівель закладів 
дошкільної освіти». Кошти передбачені на поточний  рік у сумі 961,6 тис.грн.( 
за рахунок коштів субвенції на розвиток та формування інфраструктури) для 
проведення реконструкції 2 закладів дошкільної освіти с.Новопавлівка 
«Сонечко» та с.Новоіванівка «Малятко». Касові видатки  становлять на 
проведення відповідних ремонтів 955,082 тис.грн. 

Проект «65.Комплексна термомодернізація будівель загальноосвітніх 
навчальних закладів» у 2019 році не реалізовувався. 

Перехід комунальних підприємств та закладів громади на 
альтернативні джерела енергії  

Проект «66.Встановлення геліосистем на основі вакуумних сонячних 
колекторів для підігріву гарячої води у закладах шкільної та  дошкільної 
освіти в Баштанській об’єднаній територіальній громаді» у 2019 році не 
реалізовувався. 

Проект «67.Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних 
світильників на сонячних батареях» у 2019 році не реалізовувався. 

Проект «68. Впровадження енергозберігаючого освітлення в 
бюджетних закладах» був реалізований частково, а саме: 

- в адміністративних будівлях – 205 шт ламп замінено на енергозберігаючі. 
Проект у цій частині реалізовано на 100%. 

- в закладах дошкільної та шкільної освіти із 5136 шт лам замінено 00 шт на 
енергозберігаючі, це 00% реалізації проекту: 
 ЗДО №2 «Віночок» м.Баштанка – з 00 шт замінено 00 шт 

 ЗДО №3 «Чебурашка» м.Баштанка – з 00 шт замінено 00 шт 

 ЗДО №4 «Дюймовочка» м.Баштанка – з 00 шт замінено  00 шт 

 ЗДО №6 «Ягідка» м.Баштанка – з 00 шт замінено 00 шт 

 ЗДО №7 «Лелечиня» с.Добре – з 00 шт замінено 00 шт 

 ЗДО №8 «Дивограй» с.Новоєгорівка – з 00 шт замінено  0 шт 

 ЗДО №9 « Малятка» с.Новоіванівка –з 00 шт замінено 0 шт 

 ЗДО №10 «Сонечко» с.Новопавлівка –з 00 шт замінено 0 шт 

 ЗДО №11 « Джерельце» с.Новосергіївка – з 00 шт замінено  0 шт 

 ЗДО №12 «Краплинка» с. Піски – з 00 шт замінено 00 шт 

 ЗДО №13 Пролісок» с.Плющівка – з 00 шт замінено 0 шт 

 ЗДО №14 «Веселка» с. Христофорівка – з 00 шт замінено 0 шт 

 ЗДО №15 «Калинонька» с.Явкине – з 00 шт замінено 0 шт 



 Баштанська гімназія – з 00 шт замінено 00 шт 

 Баштанська ЗОШ №1 – з 00 шт замінено 00 шт 

 Баштанська ЗОШ №2 – з 00 шт замінено 00 шт 

 Добренська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Новоєгорівська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Новоіванівська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Новосергіївська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Новопавлівська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Пісківська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Плющівська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Христофорівська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Явкинська ЗОШ – з 00 шт замінено 00 шт 

 Дитячо-юнацька спортивна школа в м.Баштанка –з 00 шт замінено 00 

шт 

 Будинок дитячої та юнацької творчості в м.Баштанка – з 00 шт 
замінено 00 шт 

- У закладах культури Баштанської громади із 908 ламп замінено 570 ламп 
на енергозберігаючі, а саме: 
 Зеленоярський СК – з 9 ламп розжарювання замінено 6 ламп 

 Шевченківський СК – з 6 ламп замінено 5 ламп 

 Новоєгорівський СБК – усі лампи замінено на енергозберігаючі 
 Добренський СБК – з 42 лампи замінено 12 ламп 

 Новоіванівський СБК – з 41 лампи замінено 36 ламп 

 Новопавлівський СБК – з 56 ламп замінено 8 ламп 

 Зеленоклинський СК – усі лампи енергозберігаючі 
 Новосергіївський СБК - усі лампи енергозберігаючі 
 Пісківський СБК – з 17 ламп замінено 5 ламп 

 Плющівський СБК – з 23 ламп замінено 6 ламп 

 Новогеоргіївський СК – 13 ламп розжарювання не замінено 

 Христофорівський СБК- усі лампи енергозберігаючі 
 Христофорівський музей – 10 ламп розжарювання не замінено 

 Баштанськийкультурний центр – усі лампи енергозберігаючі 
 Баштанськадитячамузична школа – усі лампи енергозберігаючі 
 Баштанськийкраєзнавчий музей – з 63 ламп замінено 25 ламп 

 Баштанськийміськийбудиноккультури – з 429 ламп замінено 265 ламп 

Отже, у закладах культури проект по впровадження енергозберігаючого 

освітлення реалізовано на 63%. 
 

 

 

 


