
 

 

            
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «21» грудня 2018  року №  2             ХХХІ сесія   сьомого скликання                            
    Баштанка    
 

Про звіт Баштанського міського голови 

про свою діяльність відповідно до 
повноважень, визначених статтею 42 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», роботу 
Баштанської міської ради та її виконавчих 
органів  

      

Заслухавши  та  обговоривши звіт Баштанського міського голови 
Рубського І.В. про свою діяльність відповідно до повноважень, визначених    
статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу 
Баштанської міської ради і її виконавчих органів,  здійснення державної 
регуляторної політики виконавчим апаратом Баштанської міської ради та 
виконання повноважень, наданих відповідно до чинного законодавства, за  
період з січня по грудень 2018 року включно, на підставі пункту 9 частини 
першої  статті 26, частин шостої та сьомої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частин третьої, сьомої та 
восьмої статті 30 Регламенту роботи Баштанської міської ради сьомого 
скликання, затвердженого рішенням міської ради від 28 грудня 2016 року №11, 
враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада   
 

ВИРІШИЛА: 
 

Звіт Баштанського міського голови РУБСЬКОГО Івана Васильовича про 
свою діяльність відповідно до повноважень, визначених статтею 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Баштанської міської 
ради і її виконавчих органів,  здійснення державної регуляторної політики 
виконавчим апаратом Баштанської міської ради та виконання повноважень, 
наданих відповідно до чинного законодавства, за  період з січня по грудень 

2018 року включно  прийняти до відома (додається).  
 

 

Секретар міської ради                                                        Л.ЛУЦЕНКО 
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ДОДАТОК 

до рішення міської ради  
від «21» грудня 2018 р. № 2 

 

З В І Т 

Баштанського міського голови про свою діяльність  
відповідно до повноважень, визначених статтею 42 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Баштанської міської 
 ради та її виконавчих органів за 2018 рік  

 

Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» сьогодні до Вашої уваги пропонується звіт Баштанського міського 
голови про свою діяльність відповідно до повноважень, визначених статтею 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Баштанської 
міської ради та її виконавчих органів за 2018 рік . 

28 грудня 2016 року було визнано повноваження Баштанського міського 
голови (рішення міської ради від 28.12.2016 року №1),  підведено  підсумки 
виборів депутатів Баштанської міської ради  і визнано їх повноваження 
(рішення міської ради від 28.12.2016 року № 2).  

Утворено постійні комісії Баштанської міської ради (рішення міської ради 
від 28.12.2016 року №9): 
- з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та 
регуляторної політики (голова комісії – Онищук В.І.); 
- з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою 
та  екології (голова комісії – Костюк В.М.); 
- з питань транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-

комунального  господарства, приватизації та власності (заступник голови 
комісії – Савчук М.І.); 
- з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
законності,  захисту прав громадян, депутатської діяльності  та  етики (голова 
комісії – Грицюк В.А.). 
 

Протягом 2018 року відбулося 10 сесій міської ради сьомого скликання. 
Депутатами на засіданнях профільних комісій та пленарних засіданнях ради 
було розглянуто більше 225 проектів рішень. В тому числі опрацьовано та 
прийнято наступні програми для об’єднаної територіальної громади:  

- Комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян 
житлом у Баштанській міській раді на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 
міської ради від 04.05.2018 року № 1; 
- Програма охорони навколишнього природного середовища Баштанської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням 
міської ради від  12.07.2018 року №3; 
- Програма розвитку земельних відносин Баштанської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 року, затверджена рішенням міської ради 
від 12 липня 2018 року №2;  
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- Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту 
Баштанської міської ради на 2018-202 роки, затверджена рішенням міської ради 
від  12.07.2018 року № 1; 
- Програма зайнятості населення Баштанської міської  ради на період до 
2020 року включно, затверджена рішенням міської ради від 29.08.2018 року 
№1; 
- Програма фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення 
внесків до статутного капіталу на 2018-2020 роки, затверджена рішенням 
міської ради від 12.09.2018 року № 1. 

Левова частка рішень, прийнятих міською радою на пленарних засіданнях 
стосується врегулювання питань в сфері земельних відносин. Особливо з 
огляду на те, що відповідно до рішення міської ради від 12 липня 2018 року 
№37 були прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність Баштанської об’єднаної 
територіальної громади.  

У 2017 році були прийняті Програма соціально-економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, 
затверджена рішенням міської ради від 28.08.2017 року №1, а також 
Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на 
2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної територіальної громади), 
затверджений рішенням міської ради від 12.10.2017 року №1, реалізація заходів 
яких є пріоритетним завданням виконавчого комітету та апарату міської ради.   

Баштанська міська рада з 2017 року є членом Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад». Міський 
голова є також членом правління даної асоціації та очолює секторальну 
платформу  «Місцевий економічний розвиток та інвестиції». Асоціацією ОТГ в 
рамках роботи даної платформи постійно проводяться засідання, на яких 
розглядаються  актуальні питання  просторового розвитку ОТГ, нормативно-

правові акти  щодо державної підтримки розвитку сільських територій, тощо. 
Окрім того, в рамках Шведсько-україського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» з 9 по 15 вересня 2018 року міський голова взяв 
участь у навчальному візиті до Королівства Швеція з метою ознайомлення 
Членів Правління та фахівців виконавчої дирекції Асоціації  ОТГ із системою 
державного управління та місцевого самоврядування Швеції, досвідом 
діяльності органів місцевого самоврядування Швеції в децентралізованій 
системі, процедурами та практиками роботи Шведськоії  асоціації місцевих рад 
та регіонів  (SALAR). 

Варто зазначити, що 14 листопада 2018 року відбулися перші Загальні 
Збори Миколаївського регіонального (обласного) відділення Асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад».  
  

Також, з метою реалізації повноважень, передбачених статтею 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим апаратом 
Баштанської міської ради було підготовлено 795 проектів розпоряджень 
міського голови. З них, розпоряджень міського голови з основної діяльності – 
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250, розпоряджень розпоряджень міського голови з кадрових питань - 255, 

розпоряджень міського голови з адміністративно-господарських питань – 290. 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» міською радою відповідно до 
рішення від 12 липня 2018 року № 30 було затверджено  План  діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів Баштанської міської ради на II півріччя 
2018 року. Відповідно до вищезазначеного плану, з метою удосконалення 
механізму вирішення питань, пов'язаних із благоустроєм території, 
забезпеченням чистоти та порядку на території населених пунктів, юридичним 
відділом міської ради спільно з КО «Правопорядок» було розроблено Правила 
благоустрою населених пунктів Баштанської об`єднаної територіальної 
громади. Наразі даний документ перебуває на погодженні у Державній 
регуляторній службі України.  
 

Виконавчий комітет 

Виконавчим органом Баштанської  міської ради є виконавчий комітет ради, 
утворений рішенням міської ради від  28 грудня 2016 року № 8 «Про 
затвердження виконавчого комітету Баштанської міської ради» 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 сьомого скликання, які  затверджені рішенням міської ради від 04 
травня 2018 року № 13.  

З  початку року відбулося 21 засідання виконавчого комітету міської ради,  
розглянуто  234  питання, на яких, крім попереднього розгляду сесійних питань, 
розглянуто ряд інших, зокрема: 
 Про затвердження проектно-кошторисних документацій; 
 Про присвоєння поштових адрес; 
 Про взяття на квартирний облік громадян; 
 Про надання дозволу на реєстрацію малолітніх дітей; 
 Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення; 
 Про санітарну обрізку та видалення сухостійних дерев та інші; 
 Про адміністративне стягнення за статтями 197, 198 Кодексу України  про 
адміністративні правопорушення. 
 

На засіданні виконавчого комітету заслуховувались звіти про роботу 
комунальних підприємств «Добробут» та «Міськводоканал». 
 

З метою дотримання правил поведінки, належного правопорядку в 
населених пунктах громади, а також в місцях відпочинку, попередження 
правопорушень серед неповнолітніх, у рамках звіту про виконання заходів 
Комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 
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захисту конституційних прав і свобод громадян заслуховувалися питання про 
стан охорони громадського порядку на території громади. 
 

Міський бюджет 

       Основний аспект діяльності виконавчих органів міської ради є виконання 
міського бюджету. В умовах реформованого бюджетного та   податкового 
законодавства 2018 року було спрямовано на забезпечення стабілізації 
надходжень податків і зборів, створення умов для стабільного розвитку 
економіки та соціального захисту громадян. 
         З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського  бюджету 
Баштанської міської ради  та залучення додаткових резервів їх наповнення у   
2018 році, встановлено жорсткий контроль за станом  виконання дохідної             
частини бюджету. З цією метою постійно  проводиться всебічний аналіз сплати 
суб’єктами підприємницької діяльності податків і  зборів на відповідних   
територіях та дотримання ними зобов’язань по сплаті податків і платежів до 
міського бюджету.  
        Так, надходження податків і зборів  до загального та спеціального фондів 
міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.12.2018 року складає  
84472,8 тис. грн.,  або 102,7 відсотка  до  плану звітного періоду (більше на 
2248,141 тис. грн.) з них до: 
- загального фонду надійшло  81176,201 тис. грн., або 102,9 відсотка до  
плану звітного періоду. Приріст до плану звітного періоду склав                       
2316,3 тис. грн., або 2,9 відсотка. 
      Протягом звітного періоду залучено перевиконання доходів загального          
фонду в сумі 6569,4 тис. грн. 
         Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального          
фонду міського бюджету за січень - листопад 2018 року в порівнянні з                
аналогічним періодом минулого року приріст міського  бюджету в цілому 
складає  17,4 відсотка, або більше на 12010,9 тис.грн.  

      Станом на 01.12.2018 виконання дохідної частини  міського бюджету  до 
річного плану складає  91,7 відсотка , без урахування змін – 97,8 відсотка, або 
більше на 1864,0 тис. грн;   
- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) – 3296,6         

тис. грн., або 98 відсотка,  до  плану звітного періоду. Приріст до минулого            
року  склав 931,0 тис.грн., або 39,4 відсотка. 
          За 2018 рік очікується надходження податків і зборів до загального           
фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) 89974,4 тис. грн. при              
плані з урахуванням внесених змін  89609,7 тис. грн., або 100,4 відсотка              
(приріст до річного плану складатиме  364,7 тис.грн). Без урахування змін 
приріст складає 107,9 відсотка, або більше на 6569,5 тис.грн., до минулого року 
очікується 118,4 відсотка, або більше на 13957,1 тис.грн. 
       По основних джерелах загального  фонду очікується приріст, а саме: 
-      податку та збору на доходи фізичних осіб  – 47405,4 тис.грн., або 
101,7 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 804,0 тис.грн. 
До минулого року приріст склав 26,1 відсотка, або 7200,7 тис.грн.; 
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-       податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та 
нежитлової нерухомості  –  3107,0 тис.грн, або 100,4 відсотка до річного            
плану з урахуванням змін, або більше на 13,6 тис.грн. До минулого року     
приріст склав 82,7 відсотка, або 1406,0 тис.грн. 
-          єдиному податку – 14166,3 тис,грн., або 104,5 відсотка річного плану з 
урахуванням змін, або більше на 616,0 тис.грн. До минулого року приріст склав 
15,3 відсотка, або 1883,5 тис.грн. 
         По спеціальному фонду очікувана сума надходжень складає 3543,9 
тис.грн., або 103,3 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 
114,6 тис.грн. До минулого року приріст склав 1,4 відсотка, або 25,3 тис.грн. 
      Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню            
передбачених планів проведена з усіма територіальними органами міського 
бюджету. Тому, станом на 01.01.2019 передбачені плани очікується виконати в 
повному обсязі.  
       Для вирішення проблемних питань, які виникають у ході виконання             
міського бюджету виконкомом міської ради  створено міську тимчасову              
комісію з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків,             
зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету (розпорядження міського 
голови від 20.04.2017 № 62-г). Крім того, питання наповнення міського           
бюджету розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському               
голові за участю старост та землевпорядників територіальних органів              
виконавчого комітету міської ради. 
 

Міським бюджетом  Баштанської міської ради  передбачено видатки з 
урахуванням внесених змін на 2018 рік в сумі  204360,6  тис. грн, в тому числі 
по загальному фонду – 163743,4  тис. грн, по спеціальному фонду –  40617,2 

тис. грн. 
Протягом  січня – листопада 2018 року видаткова частина збільшилася на 

47881,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду на 13883,7 тис. грн. та 
спеціальному фонду бюджету на 33997,5 тис. грн., з них  за рахунок: 

- залучення вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2018   на 
суму 13196,7 тис. грн; 

- перевиконання дохідної частини міського бюджету на суму –          

6569,4 тис. грн;  
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаної територіальної громади – 7174,3 тис. грн; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  - 7875,0 

тис. грн; 
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 

3014,2 тис. грн; 
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- субвенції з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду –             

159,2 тис. грн (з обласного бюджету); 
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 163,0 тис. грн (з обласного бюджету); 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету – 625,3 тис. грн (з обласного 
бюджету); 

- субвенції з обласного бюджету міському бюджету міста Баштанки 
на реалізацію проекту «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу 
по вулиці Героїв небесної Сотні,29а м. Баштанка Баштанського району 
Миколаївської області» - 6000,0 тис. грн; 

- субвенції з районного бюджету Баштанського району міському 
бюджету Баштанської міської ради на виконання заходів Програми розвитку 
освіти Баштанського району на 2017-2021 роки – 16,5 тис. грн; 

- субвенції з районного бюджету Баштанського району міському 
бюджету Баштанської міської ради за рахунок субвенції з сільського бюджету 
Привільненської сільської ради на забезпечення підвезення учнів та дітей 
дошкільного віку до Плющівської ЗОШ та ДНЗ -9,0 тис. грн;  

- субвенції з обласного бюджету  за рахунок медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік 578,7 тис. грн;  

- платних послуг та благодійної допомоги – 2499,9 тис. грн.  
 

Обсяг очікуваного виконання видаткової частини загального               
фонду міського  бюджету Баштанської міської ради з урахуванням                
трансфертів станом на  01.01.2019  року складає 163577,2 тис. грн, або                 
100 % до річного плану з урахуванням змін.  

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 85,2% коштів 
загального фонду міського бюджету  (139315,3 тис. грн.). Питома вага                    
заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає  
57,8% (94506,5 тис. грн), оплати продуктів харчування – 1,3%         

(2188,5 тис. грн), енергоносіїв – 6,5% (10552,5 тис. грн), поточні трансферти – 

19,3 %  (31515,2 тис. грн ),  соціальне забезпечення – 0,3% (529,0 тис. грн).  
 

Відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2018 рік» учасниками бюджетного процесу  протягом звітного періоду 018 
року  проведено  роботу щодо забезпечення своєчасної  виплати заробітної 
плати працівникам бюджетної сфери, з урахуванням  підвищення розміру  
мінімальної заробітної плати, розміру І тарифного розряду по ЄТС. 

Протягом року здійснювались відповідні заходи, які дали можливість 
провести розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії,                 
придбані продукти харчування і медикаменти та інші соціально значущі                
видатки. 
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Очікуване виконання капітальних  видатків  у 2018 році  складає         
39567,9 тис. грн, що на 48,3 %, або 12880,1 тис. грн  більше  до минулого року  
(26687,8  тис. грн.), в тому числі загальний фонд – 2234,8 тис. грн. (капітальні 
трансферти), спеціальний фонд – 37333,1 тис. грн. 

 

По загальному фонду бюджету – 2234,8 тис. грн: 
- субвенція  з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету на реконструкцію маніпуляційної під рентгенофлюорографічний  
кабінет Баштанської центральної районної лікарні – 200,0 тис. грн; 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 
бюджету для надання  культурно-освітніх послуг  бібліотечною системою, 
районним будинком культури, іншими закладами культури –  20,0 тис. грн; 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 
бюджету на поліпшення матеріально-технічного забезпечення ЛАЗПСМ 
м.Баштанка №1 (район Агропромтехніки) – 44,0 тис. грн; 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 
бюджету для надання медичних послуг населенню закладами                     
охорони здоров’я – 63,0 тис. грн;  

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 
бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція лікувального корпусу - центра 
дитячої реабілітації та лікувального корпусу - хоспіс з добудовою під хоспіс 
Баштанської ЦРЛ по вул. Ювілейна,3 м. Баштанка Миколаївської області" – 

48,283 тис. грн; 
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 

бюджету на придбання телемедичного обладнання та супутних матеріалів до 
нього (комплекс медичний діагностичний телеметричний транстелефонний 
"TREDEX": канал електрокардіографічний транстелефонний "Телекард") для 
Новоєгорівської АЗПСМ – 48,1 тис. грн; 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 
бюджету на покращення матеріально- технічного забезпечення Новоєгорівської 
сільської бібліотеки -20,2 тис. грн; 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 
бюджету на поліпшення матеріально-технічного забезпечення Баштанської 
центральної районної лікарні – 105,0 тис. грн; 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному 
бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони  здоров’я 
- 15,5 тис. грн;  

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету», в тому числі на придбання комп"ютерної 
техніки для закладів первинної медичної допомоги Баштанської об"єднаної 
територіальної громади Баштанського району Миколаївської області -  500,0 

тис. грн.; 
- субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів –  54,8 тис. грн.; 
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- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному 
бюджету Миколаївської області на придбання шкільного автобусу – 900,0 тис. 
грн; 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному 
бюджету для співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам  на забезпечення якісної, сучасної  та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" на придбання комп"ютерного обладнання для 
закладів загальної середньої освіти –  15,9 тис. грн; 

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному 
бюджету Миколаївської області на придбання автомобіля швидкої медичної 
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги – 200,0 тис. грн. 

 

По спеціальному фонду бюджету  -  37333,1  тис. грн: 
- придбання обладнання предметів довгострокового використання – 

9501,2 тис. грн (придбано мультимедійне обладнання, тенісні столи,  комплекти 
шкільних меблів,  оснащення для кабінетів Інклюзивно – ресурсного центру,  
сучасні меблі для початкових класів, телевізори,  холодильника та морозильної 
камери, пральної машини, електроплити та плити, промислову плиту, 
придбання пристроїв для програвання компакт –дисків із звуковим записом,  
альтанку, дитячі ігрові майданчики , спортивні майданчики та каруселі, 
автобусні зупинки,  мотокоси, будиночок для колодязя, арт-об’єкт  «Я люблю 
Баштанку» , тренажери, транспорт для забезпечення участі колективів у  
культурно- масових заходах, поповнення бібліотечного фонду, комп’ютерну 
техніку, принтери, ноутбуки ,  музичну апаратуру,  музичні інструменти,  
обладнання для настільного тенісу, систему електронного голосування «Голос», 
засоби для кінотеатру під відкритим небом, бульдозер, комплекти меблів та 
дитячий ігровий майданчик для ЗДО «Чебурашка», байдарок, весел та пантону 
для причалу для Баштанської ДЮСШ, костюмів для Новопавлівського СБК та 
інше); 

- капітальне будівництво (придбання) житла – 450,0 тис. грн. 
придбання житла для надання в службове  користування працівникам 
прокуратури; 

- капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  -                

17406,3 тис. грн, ( придбано нежитлове приміщення на суму 75,0 тис. грн, 
будівництво каналізаційного коректору по вул. Квітневій на суму                         
280,0 тис. грн, нове будівництво басейну збірного типу на суму                         
16050,3 тис. грн, нове будівництво борцівського залу (виготовлення ПКД) – 

200,0 тис. грн, будівництво футбольного поля зі штучним покриттям –  801,0 

тис. грн);   
- капітальний ремонт інших об’єктів – 6440,6 тис. грн. (капітальний 

ремонт ДЗО «Пролісок» с.Плющівка  на суму 791,9 тис. грн, капітальний 
ремонт  ДЗО «Лелечення»  с. Добре (виготовлення ПКД) на суму 24,1 тис. грн, 
капітальний ремонт ДЗО «Лелечення»  с. Добре на суму  255,4 тис. грн,  
капітальний ремонт  ДЗО «Чебурашка» м. Баштанка на суму 873,1 тис. грн, 
капітальний ремонт Новосергіївського СБК –  706,7 тис. грн, капітальний 
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ремонт частини приміщення Явкинської ЗОШ  –  666,0 тис. грн, капітальні 
ремонти доріг та фонтанів – 2807,8 тис. грн.   

- реконструкція та реставрація інших об’єктів – 2057,1 тис. грн, в тому 
числі: реконструкція нежитлового приміщення під адмінприміщення 
Новоєгорівського територіального органу по вул. Лесі Українки,38                          
с. Новоєгорівка Баштанського району Миколаївської області -329,5 тис. грн, 
реконструкція міського кладовища (виготовлення ПКД) – 133,7 тис.грн, 
реконструкція полігону твердих побутових відходів (експертиза ПКД) –              

29,7 тис. грн, реконструкція Явкинської ЗОШ (виготовлення ПКД) –              

49,5 тис. грн, реконструкції ДЗО «Сонечко» на суму – 330,6 тис. грн, 
реконструкція  ЗДО «Малятко»  на суму 605,2 тис. грн, реконструкція 
Христофорівського СБК (виготовлення ПКД) – 278,9 тис.грн, реконструкція 
ДЮСШ – 300,0 тис. грн.   

- капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 

1477,9 тис. грн (поповнення статутного фонду КП «Міськводоканал» та                  
КП «Добробут» (придбання основних засобів). 

В   2018 році кошти резервного фонду перерозподілено в сумі                      
30,0 тис. грн. на придбання антирабічної вакцини для надання екстреної 
допомоги хворим з укусами тварин. З метою запобігання виникнення 
надзвичайної ситуації природного характеру, а саме спалаху сказу на території 
Баштанської міської ради, рішення міської ради від 29.03.2018 №5 «Про 
внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік» 
виділено кошти з резервного фонду в сумі 30,0 тис. грн. на вищезазначені цілі. 
            Комплекс заходів,  проведених протягом  2018 року дав можливість 
виконати заплановану дохідну та видаткову частини міського                бюджету, 
робота міської влади  спрямована на забезпечення стабілізації            
надходжень до бюджету, створення умов для розвитку економіки та                           
соціального захисту громадян. 
 

Інвестиційна  діяльність 

 

Значна увага виконавчих органів міської ради приділялась інвестиційній 
роботі і на сьогодні Баштанська об’єднана територіальна громада посідає одне з 
провідних місць в області по залученню інвестицій в розвиток своєї економіки. 
  Формування сприятливого інвестиційного клімату, виражено 
впровадженням цілісного підходу до розширення економіки ОТГ за рахунок 

залучення передової техніки, технологій і капіталу, де враховані економічні, 
соціальні та культурні складові, які повністю взаємопов’язані та рівнозначні.  

З метою сприяння залученню іноземних і внутрішніх інвестицій, 
кредитних ресурсів, грантів для розвитку економічного потенціалу міста, 
пошуку потенційних інвесторів у 2016 році було створено відділ 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій Баштанської 
міської ради. 

У 2018 році міською радою було продовжено започатковане у 2017 році  
партиципаторне бюджетування (відповідно до Положення про запровадження 
бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі).  
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У рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» Інституту 
бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) за  підтримки 
Агентства США USAID у 2017 році було підписано Меморандум про 
співпрацю та впровадження Бюджету участі. За методологічної та 
інформаційної підтримки ІБСЕД проект у 2017 році завершено. Згідно 
Меморандуму, по завершенню проекту Платформа Бюджету участі повинна 
бути платною. Проте, у 2018 році реалізація Бюджету участі на території 
Баштанської міської ради було здійснено у рамках компоненту Програми 
ДОБРЕ. Рішеннями міської ради було затверджено нове Положення та 
параметри на 2018 рік. Прийом проектів проводився з 14 травня. На кінець року 
маємо такий результат: переможцями стали 11 проектів на суму          

543,221 тис.грн.: 

 

«Сучасний електрокардіограф для 
сільської амбулаторії (с.Н-Єгорівка 
та с. Добре)-Телемедицина», 
Петренко Катерина Леонідівна  
(с.Н-Єгорівка) 

придбання діагностичного 
комплексу «Тредекс-

Телекард» , та комплектуючих 
до нього 

48100,00 

«Школа творчості: облаштування 
актової зали у Плющівській ЗОШ І-
ІІІ ступенів», Романюк Світлана 
Олександрівна (с.Плющівка) 

ремонт приміщення, 
придбання штор, жалюзей, 
стільців 

49471,00 

«Придбання інтерактивного 
(мультимедійного) комплексу для 
учнів початкових класів 
Баштанської ЗОШ №2», Гвалія 
Анна Учаєвна  (м.Баштанка)  

придбання інтерактивного 
(мультимедійного комплексу, 
доставка та монтаж 
обладнання  

50000,00 

«Оновлення матеріально-технічної 
бази у Новоєгорівській сільській 
бібліотеці», Даценюк Марина 
Сергіївна  (с.Новоєгорівка) 

придбання столу-кафедри, 
журнальних столиків, стелажів 
для книг, книжкових полиць, 
ламбрекенів, тюлів та гардин, 
стендів, комп’ютера, принтера, 
проектора, мультимедійного 
екрана, відеокамери  

47300,00 

«Я Люблю Баштанку» - арт об’єкт в 
парку ім. Семена Бойченка по 
вул.Ювілейна 84б, м.Баштанка»,  
автор Заболотня Лідія Іванівна  
(м.Баштанка) 

виготовлення ескізу арт-

об’єкта, виготовлення 
скульптрних букв та знаків «Я 
люблю Баштанку», 
встановлення скульптурних 
букв 

48500,00 

 «Вуличні тренажери для сільської 
школи» с.Новоєгорівка», автор   
Сербіна Віта Володимирівна  
(с.Новоєгорівка) 

придбання  сучасного 
спортивного майданчика, 
встановлення тренажерів 

49855,00 
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«Комфорт родинного дозвілля», 

автор Мила Оксана Михайлівна  
(м.Баштанка) 

придбання та встановлення 
гойдалки, грального комлексу 

(гірка), світильників  

49995,00 

«Збережемо тепло для дітей», автор  
Кравчук Альона Миколаївна  
(м.Баштанка) 

придбання та встановлення 7 

енергозберігаючих  вікон з 
герметичними склопакетами 

50000,00 

«Впровадження інформаційно - 

комунікаційних технологій в 
освітній процес Баштанської ЗОШ 
№2», автор  Бєлугіна Зоя 
Олександрівна  (м.Баштанка) 

придбання компьютерної 
техніки (ноутбук, монітор, 
презентер, миша безпровідна, 
кронштейн, Wi-Fi  

50000,00 

 «Добробут нашої оселі», автор 

Луценко Олена Олександрівна 
(м.Баштанка) 

придбання та встановлення  
металопластикових вікон, 
лавок біля під’їздів, 
облаштування входу у під’їзд, 
придбання та встановлення 
обладнання на дитячий 
ігровий майданчик  

50000,00 

 «Інтерактивний комплекс у 
садочку - наша мрія», автор 

Кравчина Альона Генадіївна  
(с.Новопавлівка) 

придбання  та встановлення 
інтерактивного комплексу 
(дошки, ноутбуку, проектору) 

50000,00 

 

Наразі виконавчим апаратом міської ради проводяться необхідні заходи, 
спрямовані на реалізацію проектів – переможців Бюджету участі, проведення 
тендерних закупівель, тощо.  

Баштанська міська рада прийняла участь у конкурсному відборі 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що може 
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

у 2018 році, та  підготувала  і подала проекти: 
-  «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв 
Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області» 

(на виконання частини робіт). Загальна вартість інвестиційного проекту – 

41235,00 тис.грн., фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2018 році  – 

37111,50 тис.грн.; фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету  у 2018 
році –  4123,50 тис.грн.; 
- «Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від буд. №2 до буд. 
№142 в селі Явкине Баштанського району Миколаївської області», загальний 
бюджет проекту складає — 1108,8612 тис. грн.. очікуваний обсяг фінансування 
від ДФРР — 995,8612 тис.грн.,місцевий бюджет - 113,00 тис. грн.,  
-  «Створення спортивного осередку та оздоровлення громади міста Баштанки 
на базі Спорткомплексу по вулиці Олександра Сизоненка 1-б. м.Баштанки 
Миколаївської області», загальний обсяг фінансування проекту – 611,192 
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тис.грн., кошти Державного регіонального фонду розвитку – 488,48 тис.грн., 
кошти міського бюджету – 122,71 тис.грн. 
-  «Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом 
відкриття  Центру надання адміністративних послуг Баштанської об’єднаної 
територіальної громади», загальний обсяг фінансування проекту – 5463,267 

тис.грн., кошти Державного фонду регіонального розвитку – 4590,248 тис. грн.; 
кошти місцевого бюджету Баштанської міської ради – 873,019 тис. грн. 
- «Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів. Впровадження 
концепції "Нової української школи" на базі Баштанської ЗОШ №2 I-IIIст.» (на 
виконання частини робіт). Загальний обсяг фінансування проекту – 12072,571 

тис.грн, в тому числі кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2018 
році – 10515,861 тис.грн., кошти бюджету Баштанської міської ради у 2018 році 
– 1556,71 тис. грн. 
 

Для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 
Миколаївській області у 2019 році, подано 7 проектів, а саме: 

Назва проекту Сума, тис.грн. 
«Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, 
Баштанського району Миколаївської області» 

57414,68485 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від буд.№2 
до буд.№142 в селі Явкине Баштанського району 
Миколаївської області» 

1108,8612 

«Створення умов для надання якісних адміністративних послуг 
шляхом відкриття  Центру надання адміністративних послуг 
Баштанської об’єднаної територіальної громади» 

5463,267 

«Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів. 
Впровадження  концепції "Нової української школи" на базі 
Баштанської ЗОШ №2 I-IIIст.» 

24598,0823 

«Реконструкція Баштанської ЗОШ №1 І-ІІІ ст. по вул. 
Баштанської республіки, 32 в м.Баштанка Миколаївської 
області»  

21067,933 

«Придбання дорожньо-будівельної техніки для комунального 
підприємства «Добробут» Баштанської міської ради» 

8085,400 

«Реконструкція полігону твердих побутових відходів в 
м.Баштанка Миколаївської обл» 

17685,866 

 

Завершується реалізація проекту за рахунок коштів ДФРР  2017 рік - 
«Переоснащення насосних станцій систем водопостачання ІІ та ІІІ підйому 
міста Баштанка та сіл Добре та Новоєгорівка», загальна вартість проекту – 

3806,46 тис.грн., в тому числі кошти ДФРР – 3157,243 тис.грн., місцевого 
бюджету – 614,84 тис.грн., КП МІСЬКВОДОКАНАЛ – 34,377 тис.грн. 
 

За підтримки спеціалістів Програми ДОБРЕ було проведено дослідження 
умов життя та якості громадських послуг в об’єднаній громаді, що дозволяє  
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ознайомитись з поглядами і думками жителів. Отримані таким чином знання 
дозволими раді та іншим установам громади вдосконалювати громадські 
послуги. Результати дослідження були проаналізовані, на піставі аналізу та 
досліджень було внесено відповідні зміни до Стратегічного плану розвитку 
Баштанської міської ради. 

Також у поточному, 2018 році завершено розробку «Плану покращення 
надання послуги з водопостачання на 2018 – 2022 р.р.», реалізація заходів 
плану розпочнеться у 2019 році. Баштанською міською радою  обрано другу 
пріоритетну послугу (визначену мешканцями громади за результатами 
дослідження) для удосконалення у сфері питань житлово-комунального 
господарства – послуга з утримання та ремонту доріг. Наразі послуга і 
розробка Плану з утримання та ремонту доріг затверджена і розпочата 
робота робочої групи, а саме проведення аналізу наявної ситуації. 
 

У 2018 році в рамках співпраці Баштанської ОТГ та Програми 
«Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE), що 
виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global 

Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID), реалізовано три проекти: «Кінотеатр під відкритим небом 
«Кінорай» та «Покращення роботи місцевого самоврядування через 
створення сучасних умов роботи вищого представницького органу ОТГ – 

Ради громади із забезпеченням широкого залучення громадськості» 
(облаштування зали засідань).  Ще одним досягненням стала реалізація 
проекту «Проведення байкерського фестивалю «Чупакабра», що 
передбачений Стратегією розвитку Баштанської ОТГ до 2025 року. Внесок  
DOBRE – 109,700 тис.грн. Внесок Баштанської міської ради – 12,540 тис.грн. 
 

У рамках Програми ДОБРЕ розпочато впровадження кейсу «Місцевий 
економічний розвиток» (МЕР): відділом енергоменеджменту, муніципальних 
ініціатив та інвестицій підготовлено та подано на електронну інвестиційну 
платфому UkraineInvest тізери з трьома вільними земельними ділянками, з яких 
одна під промислову забудову та дві – під розміщення альтернативних джерел 
енергії. А також, тізер з інвестиційною пропозицією щодо оснащення цеху з 
переробки фруктів. 

На виконання заходів у рамках компоненту з місцевого економічного 
розвитку, розпочато роботу над проектом створення ярмарково-

фестивальної площі-трансформера. Для реалізації даного проекту Програма 
ДОБРЕ залучила експертів з ланшафтного дизайну, міська рада виділила 5 га 
земельної ділянки. Реалізація даного проекту створить умови для 
самозайнятості населення, поліпшить умови культурного та творчого розвитку 
для населення, надасть поштовх для підприємницької, туристичної та 
фермерської діяльності. 
  

Прийнято участь у конкурсах: 
 На отримання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку подано такі проекти: 



15 

 

1. «Дооснащення патологоанатомічного відділення Баштанської ЦРЛ», 
загальна вартість - 108,00 тис.грн., з яких 97,200 тис.грн. – кошти субвенції, 
10,800 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 
2. «Придбання спеціальної техніки (рециклер асфальта) для ямкового 
ремонту доріг Баштанської міської ради», загальна вартість – 380,00 тис.грн., з 
яких 342,00 тис.грн. – кошти субвенції, 38,00 тис.грн. – кошти місцевого 
бюджету. 
3. «STEM-лабораторія – коворкінг-лабораторія під відкритим небом, для 
популяризації природничої освіти» (Баштанська гімназія), загальна вартість – 

418,00 тис.грн., з яких 380,00 тис.грн. – кошти субвенції, 38,00 тис.грн. – кошти 
місцевого бюджету. 
4. «Покращення матеріально-технічної бази інноваційних опорних 
начальних закладів та гімназії у межах нового освітнього округу м.Баштанка 
Миколаївської області», загальна вартість – 693,03тис.грн., з яких 
69,303тис.грн. – кошти міського бюджету, 623,727тис.грн.  – кошти субвенції. 
5. «Реконструкція дошкільного навчального закладу № 10 «Сонечко» в с. 
Новопавлівка  по вулиці Молодіжній,25  Баштанської міської ради 
Миколаївської області», загальна вартість – 366,458 тис.грн., з яких 322,483 

тис.грн. – кошти субвенції, 43,975 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 
6. «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №3 

«Чебурашка» по вул. Семена Бойченка, 21, м.Баштанка, Баштанського району, 
Миколаївської області», загальна вартість – 290,98тис.грн., з яких 
261,882тис.грн. – кошти субвенції, 29,098 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 
 

 На отримання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку: 
1. «STEM-лабораторія – коворкінг-лабораторія під відкритим небом, для 
популяризації природничої освіти», загальна вартість – 493,762 тис.грн., з яких 
443,762 тис.грн. – кошти субвенції, 50,0 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 
2. "Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з 
впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4 в          
с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області", загальна вартість 
– 915,73796 тис.грн., з яких 780,07536 тис.грн. – кошти субвенції, 135,6626 

тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 
3. «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №13 
«Пролісок» по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району 
Миколаївської області», загальна вартість – 1636,3874 тис.грн., з яких 
1443,6874 тис.грн. – кошти субвенції, 192,700 тис.грн. – кошти місцевого 
бюджету. 
4. «Придбання спеціальної техніки (рециклер асфальта) для ямкового 
ремонту доріг Баштанської міської ради», загальна вартість – 450,0 тис.грн., з 
яких 400,000 тис.грн. – кошти субвенції,  50,00 тис.грн. – кошти місцевого 
бюджету. 
 

 На щорічний обласний конкурс проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування у 2018 році, подано такі проекти:  
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1. «Шкільна актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів в м. 
Баштанка». Загальний бюджет проекту 163,919 тис. грн. Бюджет міської ради – 

82,060 тис. грн, обласний бюджет – 81,859 тис. грн. 
2. Проект Новопавлівського територіального органу «Створення новітнього 
освітнього середовища для початкових класів учнів Новопавлівської філії I-II 
ст. Баштанського опорного закладу ЗСО №2».  Загальний бюджет проекту - 

416,191 тис. грн. Бюджет міської ради - 216,191 тис. грн, обласний бюджет - 

200,000 тис. грн. 
3. «Підвищення якості життя мешканців житлового мікрорайону міста 
Баштанка, шляхом створення громадського простору біля «Пагорба Слави» - 

м.Баштанка». Загальний бюджет проекту - 647,3038 тис. грн, у тому числі 
бюджет міської ради 447,3038 тис.грн.,  обласний бюджет -  200,000 тис. грн. 
4. «Капітальний ремонт частини скверу у мікрорайоні Переселення міста 
Баштанки». Загальний бюджет проекту - 500,014 тис. грн, у тому числі бюджет 
міської ради 300,014 тис.грн.,  обласний бюджет -  200,000 тис. грн. 
5. «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №6 
«Ягідка» по вул. І Продольна 6, м.Баштанка Миколаївської області».  Загальний 
бюджет проекту - 189,364 тис. грн, у тому числі бюджет міської ради 94,682 
тис.грн.,  обласний бюджет -  94,682 тис. грн. 
 

 За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад було 
залучено кошти на реалізацію таких проектів: 
1.  «Придбання бульдозера для комунального підприємства «Добробут» 
Баштанської міської ради», м.Баштанка, загальний бюджет проекту складає 
2740,80 тис.грн,  кошти субвенції  - 2740,80 тис.грн.. 
2. «Реконструкція сільського будинку культури по вулиці Приінгульська, 114 с. 
Христофорівка Баштанського району Миколаївської області», загальний 
бюджет проекту складає 594,50тис.грн, кошти субвенції 594,50тис.грн.  
3.  «Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" в с. 
Новопавлівка по вулиці Молодіжній, 25 Баштанської міської ради 
Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 328,600 тис.грн, 
субвенція з державного бюджету 261,80 тис.грн, співфінансування з місцевого 
бюджету – 66,800 тис.грн. 
4.  «Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 7 "Лелеченя" по вул. 
Центральна, 57А в с. Добре, Баштанського району, Миколаївської області», 
загальний бюджет проекту складає 278,165 тис.грн, субвенція з державного 
бюджету 255,389 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 22,776 

тис.грн. 
5. «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти № 13  
"Пролісок" по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району, 
Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 661,900тис.грн, 
субвенція з державного бюджету 625,200 тис.грн, співфінансування з місцевого 
бюджету – 36,700 тис.грн. 
6. «Реконструкція нежитлового приміщення під адмінприміщення 
Новоєгорівського територіального органу за адресою вул. Лесі Українки, 38, 
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с.Новоєгорівка, Баштанського р-ну, Миколаївської області», загальний бюджет 
проекту складає 329,500 тис.грн, субвенція з державного бюджету 329,500 
тис.грн. 
7. «Реконструкція  закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадження 
сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченка,4  в с. Новоіванівка 
Баштанського району  Миколаївської області», загальний бюджет проекту 
складає 654,198 тис.грн, субвенція з державного бюджету 605,211тис.грн, 
співфінансування з місцевого бюджету – 48,987 тис.грн. 
8.  «Капітальний ремонт частини приміщення Явкинської ЗОШ I-III ст. по вул. 
Грушевського,30, с.Явкине, Баштанського району, Миколаївської області», 
загальний бюджет проекту складає 661,744 тис.грн, субвенція з державного 
бюджету 616,500 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 45,244 

тис.грн. 
9. «Капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського сільського будинку 
культури по вул. Центральна, 32, с.Новосергіївка, Баштанського району, 
Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 477,627 тис.грн, 
субвенція з державного бюджету 391,760 тис.грн, співфінансування з місцевого 
бюджету – 85,86665 тис.грн. 
10. «Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти  №3  "Чебурашка" 
по вул. Семена Бойченка, 21, м. Баштанка, Баштанського району, 
Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 873,125 тис.грн, 
субвенція з державного бюджету 753,82 тис.грн, співфінансування з місцевого 
бюджету – 119,305 тис.грн. 
 

 За рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів 
щодо соціально-економічного розвитку було залучено кошти у сумі 7875,0 
тис.грн.: 
- «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв 
Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області» 
- 5900,0 тис.грн.; 
- Придбання інтерактивних стрілецьких тренажерів «Захисник Вітчизни» 
для Баштанської гімназії та ЗОШ №1 – 200,0 тис.грн.; 
- Придбання комплектів шкільних меблів, мультимедійного обладнання, 
телевізорів, комп’ютерної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів 
Баштанської об’єднаної територіальної громади – 900,0 тис.грн.; 
- Придбання меблів та ігрового майданчика для Баштанського ЗДО 
«Чебурашка» - 160,0 тис.грн.; 
- Придбання спортивного інвентаря  для ДЮСШ  («Елінг») – 150,0 

тис.грн.; 
- Придбання костюмів для Новопавліського СБК – 65,0 тис.грн.; 
- Придбання комп’ютерної техніки для ЦПМСД – 500,0 тис.грн.  
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Громадська організація «Явкинці» спільно з відділом 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій, підготували проект 
«Дитячо-юнацький Експериментаріум «Історія розвитку технологічної думки», 
що отримав підтримку від «Фонду сім’ї Нечитайла». В рамках 
співфінансування даного проекту міська рада проведе капітальний ремонт 
кабінету фізики у Явкинській школі на суму 199,723 тис.грн, де буде 
встановлене обладнання, придбання якого буде профінансовано з фонду. 
 

 Відділом було підготовлено та подано проектну заявку на участь у 
проекті «Підтримка та розвиток сталої мобільності в об’єднаних 
територіальних громадах» Програми «U-LEAD з Європою», що 
втілюватиметься спільно з Кластером сталої мобільності GIZ. Результати буде 
оголошено 15 грудня 2018 року.  
 

 Сьогодні Баштанська громада є членом Асоціації «Енергоефективні 
міста України», що має на меті задоволення своїх членів і територіальної 
громади новими технологіями, інвестиціями, розвитком співробітництва та 
обміну досвідом з українськими і закордонними партнерами в ділянках 
ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, наданні 
якісних енергетичних послуг, підвищенні енергетичної безпеки та забезпеченні 
сталого розвитку населення. В рамках даного проекту відділом 
енергоменеджменту муніципальних ініціатив та інвестицій завершується 
робота з розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку. Крім того, 

протягом року об’єкти, що належать комунальній власності Баштанської 
територіальної громади, щоденно моніторять споживання ресурсів, аналізують 
та контролюють отримані дані АІС «Енергосервіс». 
 Баштанську ОТГ було відібрано до чисельності перших 30 громад, які 
стали учасниками Проекту «Енергоефективність у громадах II», що 
впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Програми «U-LEAD з Європою». 
У рамках проекту протягом 2018-2019 року буде проведено багато заходів, 
відвідано навчання та тренінги в сфері енергоефективності та покращено 
роботу системи енергоменеджменту. 
 У вересні 2018р Асоціація ОТГ реалізувала Проект «Марафон: 
енергоефективна та безпечна громада» за підтримки Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та 
проекту «Реформи у сфері енергоефективності», що виконується Deutsche 
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду 
Німеччини та представниками бізнесу: компанія «ДАТАГРУП», ТОВ «Ондулін 
Будівельні матеріали», ТОВ «Золотой Мандарин Квадра». В даному Проекті 
Баштанська ОТГ була однією із чотирьох громад вибраних для прикладу, 
метою якого було визначення успішних практик та можливостей розвитку у 
сфері безпеки та ефективності громад. Згідно з цим проектом ЗДО №6 «Ягідка» 
прийняв участь у конкурсі «Енергоефективна громада» та став переможцем. 
Нагородою стане  проведення енергоаудиту цього закладу. 
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 Баштанська ОТГ взяла участь та була відібрана у програмі обміну 
досвідом та стажувань «Від міста до міста» (City2City) в рамках проекту 
«Угода мерів-Схід». Метою є розбудова міст, що перебувають на початку 
шляху розробки сталої енергетичної політики в рамках реалізації зобов’язань 
перед ініціативою «Угоди мерів». 
 

 Важливим досягненням для громади є розробка концепції інвестиційно-

промислового комплексу «Баштанка». Мета створення данного комплексу 
полягає у забезпеченні сталого економічного розвитку Баштанської ОТГ 
шляхом формування територій з облаштованою інфраструктурою для 
розміщення нових об'єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики і 
супутніх послуг, спрямованих на забезпечення економічного зростання, 
створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади, 
підвищення конкурентоспроможності регіону, збільшення надходжень до 
бюджету громади та Державного бюджету України, а також активізації 
інвестиційної діяльності як на території громади, так і в регіоні. Розробка 
концепції знаходиться на завершальній стадії. Наступний крок у цій роботі 
проведення громадських обговорень, внесення необхідних змін у Стратегічний 
план розвитку Баштанської ОТГ. 

 

За підтримки депутата обласної ради Геннадія Рубського буде 
реалізовано три проекти на загальну суму з обласного бюджету 450,0 
тис.грн.: 
 «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №6 

«Ягідка» по вул. Перша Продольна 6, м.Баштанка Миколаївської області», 
загальною вартістю 201,221тис.грн: фінансування за рахунок коштів субвенції з 
обласного бюджету у 2018р – 189,5 тис.грн, за рахунок коштів місцевого 
бюджету у 2018р – 11,721 тис.грн. 
 «Шкільна актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів» 

загальною вартістю 170,869 тис.грн: фінансування за рахунок коштів субвенції 
з обласного бюджету у 2018р – 162,363 тис.грн, за рахунок коштів місцевого 
бюджету  у 2018р– 8,506 тис.грн. 
 «Дооснащення патологоанатомічного відділення Баштанської ЦРЛ», 

загальною вартістю 108,00 тис.грн., фінансування за рахунок коштів субвенції з 
обласного бюджету у 2018р – 97,200 тис.грн, за рахунок коштів місцевого 
бюджету  у 2018р– 10,800 тис.грн. 
 

Розвиток інфраструктури та благоустрій ОТГ 

 

Розбудова інфраструктури ОТГ проводиться на основі комплексного 
вивчення стану вулично-дорожньої мережі  населених пунктів та сформованого 
системного плану реконструкції, капітального та поточного ремонтів.  
 

Будівництво, реконструкція та ремонт доріг та тротуарів комунальної 
власності 
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У 2018 році ТОВ «Виробничо-іноваційна компанія Трансбуд 
Технолоджі» на замовлення Баштанської міської ради розробила проектно-

кошторисну документацію «Капітальний ремонт автодороги по                           
вул. Шевченка в с. Новоєгорівка» та проектно-кошторисну документацію 
«Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральна в с. Добре». 
 

Поточний ремонт доріг та тротуарів  комунальної власності 
 У 2018 році з міського бюджету на ремонт доріг комунальної 
власності виділено 5001,498 тис. грн., зокрема: 
 протягом 2018 року проведено поточний ремонт дорожнього 
покриття:  
- місто Баштанка на суму 2571,227 тис. грн., в тому числі:  
вул.  вулиці Семена Бойченка – 66,762 тис. грн..,  
вул. О.Сизоненка – 112,561 тис. грн..,  
вул. Грушева – 434,18 тис. грн.,  
вул. Ювілейна – 91,266 тис. грн.,                
вул. 1-го Травня 417,784 тис. грн.,  
пров. Шкільний – 20,188 тис. грн.,          
вул. Соборна – 49,986 тис. грн.,  
вул. Героїв Небесної Сотні-150,652 тис.грн.,  
вул. Миколи Аркаса – 868,557 тис.грн.,  
вул. Маяковського, вул. Яновського - 120,258 тис.грн.,  
вул. Олега Кошового – 213,776 тис.грн.,  
- встановлення засобу примусового зниження швидкості (р-н СХТ) – 25,257 

тис.грн., 
- с. Новоєгорівка по вул. Продольна, вул. Кінечна, вул. Торгова, вул. 
Шевченка, вул. Хмельницька - 244,7 тис.грн.,  
- с.Піски по вул. Першотравнева - 138,5тис.грн.,  
- с.Новогеоргіївка по вул. Садова -168,5 тис.грн.,  
- с.Новопавлівка по вул. Ювілейна -187,5 тис.грн.,  
- с.Новосергіївка по вул. Центральна, вул. Молодіжна – 190,926 тис.грн.,  
- с.Христофорівка по вул. Приінгульська - 144,5 тис.грн.,  
- с.Новоівнівка по вул. Одеська - 141,7 тис.грн. 
- с. Добре по вул. Командовського, вул.1-а Лінія, вул. Набережна, вул. 
Центральна - 759,7 тис.грн.,  
- с.Явкине по вул. Грушевського - 352,2тис.грн. 
 

Поточний ремонт тротуарів комунальної власності по місту 
Баштанка -  вул. Полтавська - 162,546 тис.грн. 

 

Поточний ремонт, утримання та  
технічне обслуговування об’єктів  
зовнішнього освітлення 
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Протягом 2018 року на поточний ремонт, утримання та технічне 
обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення, станом на 01.12.2018р. 
витрачено 959,496 тис. грн.  
В тому числі: 
- с. Новоіванівка та Старосолдатське на суму 37,664 тис. грн.;  
- с. Новопавлівка  - 15,028 тис. грн.;  
- с. Добре – 79,375 тис. грн.; 
- с. Явкине – 35,771 тис. грн.; 
- с. Плющівка, с.Н.Георгіївка, с.Шляхове – 28,639 тис. грн..; 
- с. Новосергіївка, с.Тарасівка – 75,788 тис. грн.; 
- с. Новоєгорівка – 108,718 тис. грн.; 
- с. Піски, с.Костянтинівка – 7,086 тис. грн.; 
- м. Баштанка, с.Шевченко, с.З.Яр, с.Андріївка – 534,191 тис. грн.; 
- с. Христофорівка – 37,236 тис. грн. 
  

 До кінця 2018 року планується провести капітальний ремонт 
вуличного освітлення в м.Баштанка (вул. Ювілейна, вул. Полтавська, вул. 
Театральна) на суму 450,0 тис.грн 

 

Поточний та капітальний ремонт  Пагорбів Слави: 
 

- капітальний ремонт Пагорбу Слави в с.Новоєгорівка - 331,509 тис.грн.; 
- поточний ремонт Пагорбу Слави в с.Новоіванівка – 82,262 тис.грн.; 
- поточний ремонт Пагорбу Слави в с.Новосергіївка – 113,81 тис.грн.; 
- поточний ремонт Пагорбу Слави в с.Новогеоргіївка – 110,835 тис.грн.; 
- поточний ремонт Пагорбу Слави в с.Явкине – 140,1 тис.грн.; 
- виготовлено ПКД на капітальний ремонт Пагорбу Слави в с.Піски 

 

З метою підвищення виробничої ефективності комунальних підприємств 
за кошти державної субвенції місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади було придбано міні-трактор на суму 306,9 
тис. грн., а також колісний багатофункціональний  екскаватор-навантажувач 
JCB 3 CX SITEMASTER на суму 2324,0 тис. грн. За рахунок коштів місцевого 
бюджету. Через процедуру закупівлі – відкриті торги придбано бульдозер  для 
полігону твердих побутових відходів на суму 2740,800 тис. грн. 

 

Збереження зелених зон в межах Баштанської ОТГ за 2018 рік 

 

В ході виконання Програми розвитку та збереження зелених зон в межах 
Баштанської ОТГ за 2018 рік було витрачено  223700 грн з міського бюджету. 
Навесні 2018 року було придбано 300 кущів троянд на 15000 грн, 50 кущів 
ялівцю на 5000 грн, 1320 штук розсади квітів петунії на 13200 грн та 100 штук 
розсади квітів сурфінії на 2000 грн. З цього посадкового матеріалу в місті 
Баштанка було висаджено: 180 кущів троянд (80 кущів на площі «Єдності» та 
100 кущів в районі «Агропромтехніки» по вулиці Сизоненка), 41 куща ялівця 
(21 кущ в парковій зоні дитячого містечка «Казка» та 20 кущів вздовж тротуару 
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біля пам’ятника «Космонавтам» по вулиці Ювілейній), 936 штук розсади 
петунії (200 штук в парковій зоні дитячого містечка «Казка», 536 на площі 
«Єдності» та 200 штук в районі «Агропромтехніки» по вулиці Сизоненка) та 40 
штук розсади сурфінії (на площі «Єдності»). По селам Баштанської ОТГ, а саме 
на території сіл Добре, Новоєгорівка, Новоіванівка, Новопавлівка, 

Новосергіївка, Плющівка, Піски, Христофорівка та Явкине було висаджено 120 
кущів троянд, 9 кущів ялівця, 384 штук розсади петунії та 60 штук розсади 
сурфінії. 

Восени 2018 року було придбано 200 кущів ялівцю горизонтального 
«Prince of Wales» на 16000 грн, 100 кущів ялівцю китайського «Spartan» на 
44000 грн, 4 туї західної «Smaragd» форми спіраль на 12800 грн, 12 саджанців 
туї «Danica» на 6000 грн, 30 кущів самшиту вічнозеленого (форми кулі) на 
21600 грн, 30 саджанців клену гостролистого на штамбі «Globusum» на 45000 
грн, 30 саджанців катальпи бузколилистої на 13500 грн, 20 саджанців верби 
білої «Salix alba» на 1200 грн, 200 саджанців берези плакучої на 28000 грн. З 
цього посадкового матеріалу в місті Баштанка було висаджено: 4 туї  західної 
«Smaragd» форми спіраль (2 штуки на площі Єдності та 2 штуки в парковій зоні 
дитячого містечка «Казка»), 200 кущів ялівцю горизонтального «Prince of 
Wales»  (в парку імені Івана Калініченка), 85 кущів ялівцю китайського 
«Spartan» (21 кущ в парковій зоні дитячого містечка «Казка» та 64 куща в парку 
імені Івана Калініченка), 30 кущів самшиту вічнозеленого форми кулі (10 кущів 
в парку імені Семена Бойченка та 20 в парковій зоні дитячого містечка Казка), 
12 саджанців туї «Danica» (8 на площі Єдності та 4 в парковій зоні дитячого 
містечка «Казка»), 30 саджанців клену гостролистого на штамбі «Globusum» (в 
парку імені Семена Бойченка), 20 саджанців катальпи бузколилистої (в парку 
імені Семена Бойченка), 20 саджанців верби білої «Salix alba» (11 в парку імені 
Івана Калініченка та 9 в парку імені Семена Бойченка), 100 саджанців берези 
плакучої ( 44 в парковій зоні дитячого містечка «Казка», 36 в парку імені 
Семена Бойченка та 20 вздовж берегу ставу Центральний по вулиці Героїв 
Небесної Сотні).  

По селам Баштанської ОТГ було висаджено 15 кущів ялівцю китайського 
«Spartan», 10 саджанців катальпи бузколилистої та 90 саджанців берези 
плакучої, а саме: в с.Добре (2 куща ялівцю китайського «Spartan» та 10 
саджанців берези плакучої), в с.Новоєгорівка (2 куща ялівцю китайського 

«Spartan», 1 саджанець катальпи бузколилистої та 10 саджанців берези 
плакучої), в с.Новоіванівка (2 куща ялівцю китайського «Spartan», 1 саджанець 
катальпи бузколилистої та 10 саджанців берези плакучої), в с.Новопавлівка (2 
куща ялівцю китайського «Spartan» та 10 саджанців берези плакучої), в 
с.Новосергіївка (2 куща ялівцю китайського «Spartan» та 10 саджанців берези 
плакучої), в с.Плющівка (3 куща ялівцю китайського «Spartan» та 20 саджанців 
берези плакучої), в с.Піски (2 саджанці катальпи бузколилистої та 10 саджанців 
берези плакучої), в с.Христофорівка (2 саджанці катальпи бузколилистої та 10 
саджанців берези плакучої) та в с.Явкине (2 куща ялівцю китайського 
«Spartan», 6 саджанців катальпи бузколилистої та 10 саджанців берези 
плакучої). 
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Об’єкти комунальної власності, ведення квартирного обліку 

та приватизація житлового фонду 

 

З метою реалізації гарантованого статтею 47  Конституції України права 
громадян на житло відділом з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, благоустрою, розвитку інфраструктури та комунальної власності 
ведеться облік за місцем проживання громадян, що потребують поліпшення 
житлових умов, який передбачений Житловим кодексом УРСР та іншими 
нормативно-правовими актами. 
  Протягом 2018 року  відділом взято на квартирний облік – 11 громадян, з 
них:  у першочергову чергу – 7 громадян (учасники бойових дій та вчителі). 
Станом на 01.11.2018 року на обліку осіб, що потребують поліпшення 
житлових умов при виконавчому комітеті Баштанської міської ради перебуває 
193 особи. Згідно з п.25 Правил обліку громадян з 01 жовтня по 31 грудня 

поточного року розпочалася щорічна перереєстрація громадян, які перебувають 
на квартирному обліку, та потребують поліпшення житлових умов. Для 
проходження перереєстрації громадяни були проінформовані об’явою в газеті 
та на сайті Баштанської міської ради.  

Оскільки, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» сільські  та міську раду об’єднано в об’єднану 
територіальну громаду і новостворена ОТГ є єдиною адміністративно-

територіальною одиницею із одним виконавчим органом ради, то на її території 
повинен вестися єдиний облік громадян, що потребують поліпшення житлових 
умов. З метою упорядкування обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов та забезпечення функціонування єдиного квартирного обліку по 
всій громаді, було проведено інвентаризацію та доповнено списки громадян, 
що потребують поліпшення житлових умов об’єднаної територіальної громади  
особами, які перебували на квартирному обліку в колишніх сільських радах. На 
даний час проводиться робота щодо поновлення даних облікових справ. 
    У 2018 році видано 8 ордерів на вселення в житлові приміщення, в тому 
числі 5 ордерів сім’ям учасників антитерористичної операції на Сході України, 
1- батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу та їх дітям-

вихованцям та 2 – на вселення в службове житло лікарям  Баштанської 
центральної районної лікарні. 
   Згідно з п.3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР рішення 
виконавчого комітету міської ради  з питань квартирного обліку і надання 
жилих приміщень приймаються за участю громадської комісії з житлових 
питань, створюваної при виконавчому комітеті. За звітний період було 
проведено 16 засідань житлової комісії при виконавчому комітеті Баштанської 
міської ради.  З питань, що розглядаються, комісія готує пропозиції і вносить їх 
на розгляд виконавчого комітету міської ради. З початку 2018 року з даного 
питання підготовлено 13 рішень виконавчого комітету. 

До комунальної власності міста у звітному році із спільної власності 
територіальних громад Баштанської районної ради прийнято 12 об’єктів, 
зокрема 10 - закладів охорони здоров’я, розташованих на території об’єднаної 
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територіальної громади, 1- будівля районного будинку культури, 1 – житловий 
будинок призначений для розміщення дитячого будинку сімейного типу.  
   З метою захисту майнових прав об’єднаної територіальної громади в 
2018 році проведено технічну інвентаризацію та оформлено 
правовстановлюючі документи на 16 об’єктів нерухомого майна, зокрема 9 – 

адмінприміщень територіальних органів виконавчого комітету Баштанської 
міської ради, 1 – дитячий будинок сімейного типу, 6 – закладів охорони 
здоров’я. Робота в цьому напрямі триває. 

Протягом січня-листопада 2018 року органом приватизації житлового 
фонду, що перебуває у комунальній власності міської ради, розглянуто                  
13 заяв громадян щодо приватизації квартир, будинків, житлових приміщень у 
гуртожитках та передачі їм у власність. 
 

Діяльність відділу з питань містобудування,  
архітектури, містобудівного кадастур та  
цивільного захисту   

 

 Протягом 2018 року відділом проводилась робота, направлена на 
реалізацію державних пріоритетів у соціально-економічному розвитку 
територіальної громади. 
 За 2018 рік за заявами забудовників видано 5 будівельних паспортів на 
будівництво житлових будинків з допоміжними будівлями. Також відділом 
підготовлено та видано 2 містобудівні умови та обмежень на будівництво для 
комерційного використання,  2 паспорти прив’язки на тимчасові споруди, 11 
ордерів на виконання земляних робіт. 
 Громадянам та організаціям різних форм власності підготовлено та 
надано 13 висновків щодо використання територій, вибору, вилучення, надання 
земельних ділянок.  
 За заявами 14 громадян здійснено виїзд по місцю проживання щодо 
узгодження планів забудови земельних ділянок та обстеження раніше 
збудованих будівель на предмет їх технічного стану. 
 Закінчені роботи щодо розробки Генерального плану та плану зонування 
території м. Баштанка.  
 У 2018 році закінчуються роботи щодо виготовлення Генерального 
плану поєднаного з планом зонування території с. Добре Баштанського району.  
  

Виконання повноважень в сфері  цивільного  
захисту на території  Баштанської ОТГ 

 

         Цивільний захист на території міської ради організовано відповідно до 
Кодексу цивільного захисту України,  Закону України «Про місцеве 
самоврядування» та керівних документів.  

 Відповідно до рішення виконавчого комітету   від 18.12.2017 № 219 «Про 
організацію  цивільного захисту» та рішення від 18.12.2017 № 220 «Про 
затвердження Положення про Баштанську ланку Баштанської міської ради 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 



25 

 

Миколаївської області» протягом  2018 року в міській раді  продовжувалось  
створення  та удосконалення Баштанської міської ланки та  цивільного  захисту 
України.  На основі  обласного  плану, та рішенням виконавчого комітету «Про 
основні завдання цивільного захисту Баштанської міської ради на 2018 рік» 
затверджений та прийнятий до виконання план основних заходів з підготовки  
міської  ланки на 2018 рік та  Комплексний план проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи та навчання населення Баштанської ланки з питань 
цивільного захисту, діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру та правилам безпеки життєдіяльності на 2018 рік. Заходи 
Плану на 2018 рік виконані в повному обсязі.  

У Баштанській міській раді  за погодженням з управлінням з питань 
надзвичайних ситуацій облдержадміністрації та головним управлінням ДСНС 
України у Миколаївській області розпорядженнями  міського голови    
затверджено  Положення  про   міську   ланку та  перелік спеціалізованих служб 
цивільного захисту міської ради.  

У 2018 році відповідно до розпорядження міського  голови  від 17.10.2018 
№202-р «Про затвердження посадового складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Баштанській міській раді та 
Положення про цю комісію», річного плану роботи, була організована робота 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій при Баштанській міській раді (далі ТЕБ та НС), яка була спрямована 
на попередження виникнення та ліквідацію наслідків виникнення подій та 
надзвичайних ситуацій, на забезпечення збереження життя людей, 
сільськогосподарських тварин, техніки та матеріальних цінностей.  
        Відповідно до Плану заходів у 2018 році було придбано, для  об’єктів з 
постійним або тимчасовим перебуванням дітей вогнегасників 102 од., 
проведено перезарядку 244 од.. Також було виділено кошти КП 
«Міськводоканал» в сумі 150 тис. грн для придбання та встановлення нових 
гідрантів в кількості 10 од. У  міській раді затверджено план заходів з питань 
пожежної безпеки, здійснено аналіз стану виконання заходів та визначено 
першочергові заходи, проведено розрахунки необхідності виділення коштів на 
їх впровадження. Виконання заходів плану знаходиться на контролі 
Баштанської міської ради та Баштанського районного сектору ГУ ДСНС 
України у   Миколаївській області. 
  У 2018 році міська рада затвердила програму цивільного захисту на 
2018-2021 роки, згідно програми на 2018 рік передбачено кошти в сумі  229.7 
тис. грн. Також було виділено кошти згідно програми на придбання генератора 
потужністю 10 квт. та закуплено  ПММ в кількості 770л.-92 бензину та 840л.-
дизпалива на суму 49 тис. 650 грн.. Досягнуто домовленості із заправними 
станціями про надання ПММ у разі потреби. Баштанська міська рада 
заготовила 100 т. 50% піщано-сольової суміші для посипання доріг в осінньо-

зимовий період.  Також  Баштанська міська рада має  кошти  у резервному 
фонді в сумі 45тис. грн.            
            На території Баштанської ОТГ буде створено одна пожежна частина. На 
даному етапі закінчено виготовлення документації модульного приміщення на 
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території с. Добре та здійснено опис проекту по закупівлі пожежного 
автомобіля на базі МАН. 
 

Повноваження у сфері регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 

В Баштанській міській раді створено відділ з питань земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища.  Варто зауважити, що спеціалісти даного 
відділу працюють в кожному територіальному органі виконавчого комітету 
міської ради. 

В поточному році відділом було розроблено наступні програми міської ради: 
- Програма охорони навколишнього природного середовища Баштанської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням 
міської ради від  12.07.2018 року №3; 
- Програма розвитку земельних відносин Баштанської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 року, затверджена рішенням міської ради 
від 12 липня 2018 року №2. 

Хочу заначити, що відповідно до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області від 05.06.2018 року № 3551/0/14-18-

сг та рішення міської ради від 12 липня 2018 року №37 були прийняти земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у 
комунальну власність Баштанської об’єднаної територіальної громади (це 
багаторічні насадження, рілля, пасовища, а також земельні ділянки під 
господарськими будівлями та дворами). Загальна площа переданих земельних 
ділянок склала 10314,8536 га.  

З метою метою забезпечення контролю за використанням та охороною 
земель Баштанської об’єднаної територіальної громади, збільшення 
надходжень від плати за землю, захисту майнових прав  міської ради від 
несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання 
договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок 
комунальної власності, що призводить до втрат міського бюджету, визначення 
та відшкодування збитків, завданих Баштанській об’єднаній територіальній 
громаді внаслідок порушення порядку землекористування рішеннями міської 
ради від 29.08.2018 року № 21 та №21 створені  комісії з визначення та  
відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористувачам  та комісії по 
здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель 
Баштанської ОТГ. 

За 2018 рік працівниками відділу було нараховано бюджетну дотацію за 
вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в 
домогосподарствах фізичних осіб на суму 792,7 тис.грн.  

Також працівниками відділу було надано 1399 довідок за зверненнями 
громадян для соціальних виплат. 

Зауважу, що міською радою було розроблено проект «Реконструкція 
полігону ТПВ м.Баштанка». Розробник проектної документації ДП «Науково-

дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». 
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Проект в даний час проходить експертизу за всіма напрямками в ДП 
«Укрдержбудекспертиза». 

Також було розроблено санітарно-технічний паспорт полігону ТПВ 
м.Баштанка Миколаївської області, який погоджено Головним управлінням 
Держспоживслужби у Миколаївської області.    

 

Структура апарату виконавчого  
комітету та надання  адмінпослуг 

 

       Процес децентралізації влади спирається на інтереси жителів 
територіальних громад і передбачає передачу від органів виконавчої влади 
органам місцевого самоврядування значної частини повноважень,  ресурсів і 
відповідальності. 
      Станом на 01 грудня 2018 року структура та штатна чисельність апарату і 
виконавчих оганів Баштанської міської ради складає 95,5 штатних одиниць. 
      Структура апарату налічує 12 відділів, господарську групу та 9 
територіальних органів виконавчого комітету міської ради.  
      Принципи наближення чи збереження послуг до населення у Баштанській 
міській раді діють у відповідності до діючого законодавства та затвердженого 
розпорядженням міського голови від 13.10.2017 р. № 249-р  Переліку 
адмінпослуг, що надаються Баштанською міською радою . 
 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 
січень - листопад 2018р. 

 

№п/п місяць/рік кількість заяв/вид послуги 
(реєстрація права власності, 
реєстрація інших речових 

прав, реєстрація обтяження, 
іпотека, внесення змін до 

записів дррп) 

сума 
стягнутого 

адмінзбору 
(грн.) 

1 січень 2018 218 10360,00 

2 лютий 2018 248 24780,00 

3 березень 2018 232 17400,00 

4 квітень 2018 291 25470,00 

5 травень 2018 315 24730,00 

6 червень 2018 262 22500,00 

7 липень 2018 204 19390,00 

8 серпень 2018 316 16200,00 

9 вересень 2018 426 31420,00 

10 жовтень 2018 511 33560,00 

11 листопад 2018 436 22850,00 

12 грудень 2018 - - 

 

всього 

  

3459 

 

248660,00 
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Із всієї кількості розглянутих заяв, близько 540 заяв було задоволено 
щодо реєстрації прав власності на майно (земельні ділянки, об’єкти нерухомого 
майна розташовані на земельній ділянці) власником якого є Баштанська міська 
рада. 

Описано та передано на довічне зберігання до Баштанської РДА 3010 

реєстраційних справ. 
Розглянуто та надано вмотивовані відповіді на 9 звернень різних 

суб’єктів, щодо роз’яснення законодавства у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, запитів про надання різного 
роду інформації тощо. 

 

Реєстрація / зняття з реєстрації місця  
проживання / перебування особи 

 

В реєстр територіальної громади Баштанської міської ради станом на 
28.11.2018р., всього внесено відомостей щодо місця реєстрації 21572 громадян. 
Проводиться щоденна робота по наповненню (реєстрація та зняття з реєстрації 
місця проживання) та редагуванню даних громадян. 

За 11 місяців поточного року відділом державної реєстрації зареєстровано 
1243 заяви на реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання. 

- Новосергіївським ТО -50; 

- Новоіванівським ТО -62; 

- Явкинським ТО - 49; 

- Христофорівським ТО – 96; 

- Новопавлівським ТО -68; 

- Пісківським ТО – 63; 

- Плющівська ТО – 71; 

-  Добренська ТО –107; 

- Новоєгорівська ТО -84. 

Всього по ОТГ прийнято – 1893 заяв на реєстрацію та зняття з реєстрації 
місця проживання, стягнуто 38537,02 грн., адміністративного збору. 

За зазначений період підготовлено та видано всього по ОТГ 13651 шт., 
(відповіді на запити державних установ, організацій, судових та 
правоохоронних органів, різних довідок громадянам за вимогою): 

- відділ державної реєстрації – 6196;                            

- Новосергіївським ТО - 251; 

- Новоіванівським ТО – 585; 

- Явкинським ТО - 1012; 

- Христофорівським ТО – 829; 

- Новопавлівським ТО -627; 

- Пісківським ТО – 928;  

- Плющівська ТО – 670; 

-  Добренська ТО – 1328; 

- Новоєгорівська ТО -1225. 
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Всього по ОТГ складено 276 протоколів про адміністративні 
правопорушення за ст. 197 КУпАП, ст.198 КУпАП, накладено та сплачено 
штрафів на суму 1581 грн., що становить 100% від загальної кількості.  

- відділ державної реєстрації -  148;                         

- Новосергіївським ТО - 2; 

- Новоіванівським ТО – 9 

- Явкинським ТО -17; 

- Христофорівським ТО – 20 

- Новопавлівським ТО -7; 

- Пісківським ТО – 20  

- Плющівська ТО – 22; 

-  Добренська ТО – 22; 

- Новоєгорівська ТО- 9. 

 

Діловодство та документообіг 

 

Враховуючи  зміни у веденні діловодства, на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання 
документування управлінської діяльності» виконавчим комітетом затверджено 
Інструкцію з діловодства у Баштанській міській раді та її виконавчому комітеті 
та Інструкцію 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. 

27.11.2018 року проведено навчання для працівників апарату міської ради  
та комунальних підприємств міської ради щодо застосування вимого Інструкції. 

Слід відмітити, що спостерігається тенденція до збільшення 
документообігу  міської ради у порівнянні з 2017 роком. 

За 11 місяців 2018 року до міської ради надійшло від  установ, 
підприємств та організацій 2187 листів (у 2017 – 1765), у тому числі ті, що 
надійшли електронною поштою – 675, підготовлено та відправлено міською 
радою за 11 місяців 2018 року – 790 листів (у 2017 році - 656 ). 

Усі документи відпрацьовано працівниками міської ради в терміни, 
визначені чинним законодавством. 

Зазначений  обсяг  документообігу  за період роботи  об’єднаної   
територіальної  громади  свідчить про нагальну потребу  введення 
електронного документообігу з метою автоматизації, обліку та контролю 
документів, які надходять та надсилаються міською радою.  

 

Звернення громадян 

  

В міській раді створено необхідні умови, щоб кожен громадянин міг 
реалізувати своє право на звернення.  

Згідно із розпорядженням міського голови затверджено графіки прийомів 
міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету 
міської ради.  
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Крім того, громадяни територіальної громади мають можливість через 
офіційний сайт Баштанської міської ради подати електронне звернення та 
електронну петицію  до керівництва міської ради. 

За звітний період до Баштанської міської ради звернулося 507 мешканців, 
які порушили 564 питання. 

Найбільше  питань  порушувалось  у  зверненнях  громадян  щодо: 
   соціального захисту  - 167; 

   житлово – комунального господарства – 125; 

   аграрної політики та земельних відносин - 123; 

   охорони здоров’я – 15; 

   сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей – 15; 

   забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 
реалізації прав і свобод громадян – 13; 

   транспорту та зв’язку - 11; 

   праці і заробітної плати – 7; 

   освіти – 6; 

   екології та природних ресурсів - 6; 

   з інших питань – 74. 

 

Згідно з Положенням про старосту села Баштанської об’єднаної 
територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради  від 07 липня 
2017 року  № 2, на територіях сільських населених пунктів прийом громадян 
(членів внутрішньої громади) здійснювали т.в.о.старост та староста села 
Новоєгорівка. Нині розглянуто  338  звернень, у тому числі т.в.о.старости: 
с.Добре - 53, Новопавлівка - 95, Новоіванівка - 17, Христофорівка - 62, 

Новосергіївка- 67, Піски - 14, Плющівка -6, Явкине - 10, старостою села 
Новоєгорівка - 19. 

       Жителям громади, які зверталися із зверненням про надання матеріальної 
допомоги виплачено: 
 адресну допомогу особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах – 45,1 тис.грн; 
 матеріальна допомога на поховання безробітних, незастрахованих осіб – 

56, 415 тис. грн.; 
 матеріальна допомога військовослужбовцям, які приймали участь в АТО 
на сході України – 98 тис.грн; 
 учасникам бойових дій в Афганістані – 17,4 тис.грн. 
 

Баштанською міською радою постійно дотримуються норми Закону 
України «Про звернення громадян», згідно з розпорядженням міського голови  
від 20 червня 2018 року № 110-р «Про  організацію особистого прийому 
громадян керівництвом виконавчого комітету Баштанської міської ради у  ІІ 
півріччі 2018 року»,  функціонує „Гаряча лінія” зв’язку громадян з міським 
головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, 
заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
керуючим справами виконавчого комітету міської ради, яка проводиться не 
рідше одного разу на місяць.  
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Також здійснюється робота «телефону довіри» у Баштанській міській раді 
з метою  проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації 
громадянами права на звернення та особистий прийом. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
Баштанською міською радою розроблено Порядок складання, подання та 
розгляду запитів на публічну інформацію, що є у володінні Баштанської міської 
ради, надання відповідей на ці запити. 

З початку року до міської ради надійшло 45 запитів на інформацію, у 
тому числі – 25 від фізичних осіб та 20 – від юридичних осіб. 

На всі інформаційні запити надано відповіді у визначені законодавством 
терміни. 
 

Висвітлення діяльності Баштанської міської  
ради в засобах масової інформації та на веб-сайті  
Баштанської міської ради 

 

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  
редакцією районної газети «Голос Баштанщини» щодо випуску Вкладки 
«Баштанка сьогодні», а також ефективне наповнення і використання офіційного 
веб-сайту Баштанської міської ради для всебічного висвітлення діяльності 
Баштанської міської ради. 

Висвітлення діяльності на офіційному 

веб-сайті  Баштанської міської ради 

 

Протягом 11 місяців 2018 року на офіційному веб-сайті Баштанської 
міської ради (http://bashtanka.org.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 213 розпорядження 
міського голови, 223 рішення сесій та 197 рішень виконавчого комітету. 

З метою висвітлення діяльності депутатів Баштанської міської ради, 
забезпечення прозорого режиму роботи виконавчих органів та посадових осіб 
ради, у розділах «Міська рада», «Виконавчий комітет», «Структура виконавчих 
органів» розміщена інформація про персональний склад депутатського корпусу 
і виконавчого комітету, постійні комісії Баштанської міської ради 7 скликання, 
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регламент і плани роботи міської ради, проекти і прийняті рішення, графік 
проведення засідань, а також оприлюднені протоколи пленарних засідань із 
зазначенням поіменного голосування депутатів. 

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: 

- створені окремі банери: 

• «Опитування», проведено 4 опитування, на жаль, кількість учасників 
мінімальна; 
• «Доступ до публічної інформації», де розміщено звіти про надходження до 
Баштанської міської ради інформаційних запитів на отримання публічної 
інформації; 
• «Консультації з громадськістю» ‒ проведено громадські обговорення щодо 
презентації містобудівної документації Генерального плану поєднаного з 
планом зонування території населеного пункту с. Добре Баштанської міської 
ради та затвердження проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю Баштанської міської ради на 2019 рік, проводяться електронні 
громадські консультації щодо логотипу Баштанської міської ради; 
• «Громадський проект» ‒ проведення та впровадження бюджету участі за 
2017 і 2018 роки; 
• «Єдина система електронних петицій», за 11 місяців 2018 року не надійшло 
жодної петиції, 
• «Он-лайн реєстрація в дошкільні навчальні заклади»; 
• е-сіаіа, де висвітлюються питання надання адміністративних послуг і 
здійснення закупівель; 
• «Звернення громадян» ‒ документи, які регламентують особистий прийом 
громадян, електронна форма подання заяв та звіти про звернення громадян; 
• «Баштанка сьогодні» ‒ номери Вкладок за 2017-2018 роки; 
• «Відеоархів» ‒ відеозаписи записів сесій та виконкому за 2017-2018 роки; 
• «Інвестору» ‒ подано перелік інвестиційних майданчиків; 
• «Я маю право» ‒ консультації міністра юстиції України; 

- головне меню сайту включає розділи: 

• «Економіка» ‒ Програма соціально-економічного розвитку Баштанської 
міської ради; 
• «Фінанси, бюджет», який містить звіти фінансового характеру, Паспорти 
бюджетних програм та звіти про їх виконання; 
• «Освіта, молодь та спорт», у якому міститься посилання на сайт, де 
здійснюється електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади Баштанської 
міської ради, 
• «Інвестиційна діяльність», де розміщенні інвестиційний паспорт, проекти і 
пропозиції щодо інвестиційної діяльності; 
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• «Містобудівна діяльність» ‒ реєстр містобудівних умов та обмежень, 
роз'яснення щодо отримання документів; 
• «Енергоефективність» ‒ інформація про досвід з енергоефективності; 
• «Культурне життя громади» ‒ інформація про заклади культури ОТГ; 
• «Старостинські округи» ‒ структура, контакти, населені пункти та паспорти 
громад; 
• «Житлово-комунальне господарство» ‒ перелік об'єктів комунальної 
власності, програми, тарифи ЖКГ; 
• «Комунальні підприємства» ‒ КП «Міськводоканал» і «Добробут» 
(інформація відсутня) та КО «Правопорядок»; 
• «Відділ земельних відносин»; 
• «Адміністративні послуги» ‒ перелік адмінпослуг, Державна реєстрація 
права власності на нерухоме майно, Державна реєстрація іншого речового 
права на нерухоме майно та ін. 

Сучасна електрона версія веб-сайту Баштанської міської ради має 
презентаційні функції: знайомить світове співтовариство з потенційними 
можливостями Баштанської об'єднаної 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 необхідно створити розділ «Анонс», де будуть розміщатися 
оголошення, повідомлення. 

Крім цього, тривають роботи щодо відкриття нового сайту на 
платформі DOSVID. 

Протягом звітного періоду на веб-сайті Баштанської міської ради 
розміщено у розділі «Новини» 1096 подій та оголошень, а також фоторепортажі 
з ключових подій, які відбуваються в громаді. 

 Висвітлення діяльності у друкованих засобах масової інформації 

У 2018 році висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, 
посадових осіб та депутатів міської ради здійснювалось у вкладці «Баштанка 
сьогодні» до районної газети «Голос Баштанщини». Видання виходить один 
або два рази на місяць загальним накладом 4497 примірників. За 11 місяців 
вийшло 19 номерів вкладки, для виготовлення та розміщення публікацій у якій 
з міського бюджету спрямовано 121 122 грн із 178 тис грн запланованих. Так, 
на випуск вкладки витрачено 116 640 грн та 4 482 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 
веб-сайту 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 громадою міста. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ 

по вчиненню нотаріальних дій 

 У сільських населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії 
вчиняють уповноважені на це посадові особи органу місцевого 
самоврядування. За період з січня по листопад територіальними органами 
виконавчого комітету вчинено 740 нотаріальних дій у розрізі: 
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1 Вжито заходів 
щодо охорони 
спадкового 
майна 

- - - - - - - -   

2 Посвідчено 
заповітів 

1 5 11 2 3 22 7 13 7 71 

3 Видано 
дублікатів 
посвідчених 
документів 

1 41 - 1 - 5 - - - 48 

4 Засвідчено 
вірність копії 
документів і 
виписок з них 

24 - 5 4 3 25 137 34 53 285 

5 Засвідчено 
справжність 
підпису 

6 - 2 -  20 21  23 72 

6 Посвідчено 
довіреностей 

22 31 22 38  67 40  44 264 

 Всього вчинено 
нотаріальних 
дій 

54 77 40 45 6 139 205 47 127 740 

 

Освіта 
        

 Мережа закладів освіти Баштанської ОТГ становить – 28 установ, а саме 
13 закладів дошкільної освіти, 12 закладів загальної середньої освіти та 2 
заклади позашкільної освіти (БДЮТ та ДЮСШ) та комунальна установа 
«Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр».  

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради Миколаївської області  розпочав свою роботу у березні  2017 року. 
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Методичним кабінетом відділу здійснюється науково-методичне забезпечення 
системи загальної середньої освіти; організовується науково-методична робота; 
забезпечується підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних 
працівників загальноосвітніх  і позашкільних навчальних закладів та 
забезпечується розвиток творчої ініціативи педагогів у міжкурсовий період. 

У 2018 році  відповідно до рішення Баштанської міської ради від 06 
березня 2018 року № 7, з метою забезпечення умов для рівного доступу 
громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку 
галузі освіти Баштанської ОТГ було створено опорний навчальний заклад – 

Баштанську загальноосвітню школу  I-III  ступенів № 1  шляхом 
приєднання Пісківської загальноосвітньої школи I-III ступенів та 
Новоіванівської загальноосвітньої школи I-II ступенів, а також створено 
опорний навчальний заклад – Баштанську загальноосвітню школу I-III ступенів 
№ 2 шляхом приєднання  Новопавлівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів та Новосергіївської загальноосвітньої школи I-II ступенів. На 
сьогоднішній день процес реорганзіції цих освітніх закладі підходить до 
завершення.  
 

З метою реалізації загальнодержавного проекту по створенню 
інклюзивного середовища, який реалізується за ініціативи дружини Президента 
України Марини Порошенко і за підтримки Фонду Порошенка «Інклюзивна 
освіта – рівень свідомості нації», забезпечення права дітей з особливими 
освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної, загальної 
середньої освіти та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових 
послуг дітям з особливими освітніми потребами та їх родинам, рішенням 
міської ради  від 03 квітня 2018 року №1 створено комунальну установу 
«Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області».  

Укомплектування штатами Баштанського МІРЦ: 
- директор – 1 ст. 
- фахівці – 4 ст.(вчитель-дефектолог, практичний психолог, вчитель-

логопед). 
- медична сестра – 0,5 ст. 
- головний бухгалтер – 0,5 ст. 
- прибиральник приміщень – 0,5 ст. 

Відкрита вакансія вчителя-реабілітолога. 
З 20 серпня 2018 року Баштанський МІРЦ проводить комплексу 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини згідно з графіком.  

Станом на 01 грудня 2018 року на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі  
перебувають 45 дітей з особливими освітніми потребами. За висновками 
комплексної оцінки на інклюзивному навчанні - 3 дитини.  

Центром налагоджено співпрацю з освітніми закладами, педагогами, 
соціальним захистом населення, центром для сім’ї, дітей та молоді щодо 
підтримки дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей.  

На утримання установи на 2018 рік кошторисом передбачено 483790 грн. 

з міського бюджету. З них використано на поточні потреби: 239246,14 грн, і в 
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тому числі на виплату заробітної плати 167055,34 грн, нарахування на 
заробітну плату 38576,46 грн.  

З обласного бюджету було виділено субвенцію у сумі 162988 грн на 
оснащення кабінетів МІРЦ.  Ці кошти на 01 грудня використані у повному 
обсязі. 
 

У підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту  знаходиться також 
ДЮСШ, у якій працює 11тренерів і навчається 370 вихованців за наступними 
видами спорту: футбол, важка атлетика, веслування на байдарках і каное, 
греко-римська боротьба.  

 

Міським бюджетом  Баштанської міської ради на фінансування галузі 
„Освіта”  в 2018 році передбачено видатки з урахуванням внесених змін 
станом на  27.11.2018 р. в сумі  98408,1511 тис. грн., в тому числі по загальному 
фонду – 90330,866  тис. грн., по спеціальному фонду –  8077,28511 тис. грн. 
 

ЗДО  «Віночок» - придбання металопластикових вікон - 25,5 тис.грн., лінолеум 
– 7,4 тис.грн., придбання бойлерів - 6,660 тис.грн. 
 

ЗДО «Чебурашка» - придбання меблів  та ліжок дитячих  - 156,1 тис.грн., 

поточний ремонт  огорожі - 14,0 тис.грн., двері металеві  - 5,0 тис.грн., 
холодильник - 9,0 тис.грн. ,  придбання столів з нержавіючої сталі -9,0 тис.грн. , 
виготовлення ПКД - 49,0 тис.грн,  капітальний ремонт покрівлі - 637,870 

тис.грн.( субвенція на ровиток інфраструктури) 

 

ЗДО «Дюймовочка» - металопластикові  вікна - 50,0 тис.грн.(бюджет участі  
«Збережемо тепло –збережемо здоров"я дитини», придбання м’ясорубки - 15,0 

тис.грн.  
 

ЗДО «Ягідка» - придбання металопластикових  вікон - 22,5тис.грн, поточний 
ремонт системи опалення - 93,5 тис.грн, пральна  машина - 8,5 тис.грн., посуд - 

8,0 тис.грн., системний блок  -9,0 тис.грн.  
 

ЗДО  «Лелеченя» с.Добре - поточний ремон  геліосистеми - 111,4 тис.грн., 
поточний ремонт  підлоги кухні та цоколю - 36,9 тис.грн., придбання плитки 
тротуарної - 50,0 тис.грн ., конструктор - 16,1 тис.грн. , придбання  акустичної 
системи - 5,520 тис.грн, . виготовлення ПКД - 22,7 тис.грн. та капітальний 
ремонт - 255,389 тис.грн. (субвенція на розвиток інфраструктури). 

 

ЗДО  «Малятко»  с. Новоіванівка - придбання меблів 6,0 тис.грн, пральна 
машина та плита - 16,0 тис.грн, придбання електролічильника з модемом - 9,8 

тис.грн., реконструкція садочку з  впровадженням сонячної системи підігріву 
води – 370,711 тис.грн. (субвенція на розвиток інфраструктури). 
 

ЗДО «Сонечко » с.Новопавлівка  - придбання посуду -  6,0 тис.грн. , 
реалізація проекту «Інтерактивний комплекс  у садочку – наша мрія » - 50,0 тис. 
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грн.,  реконструкція ЗДО - 330,8 тис.грн.(в т.ч. інфраструктурна субвенція  
261,8 тис.грн). 
 

ЗДО с.Новосергіївка  - на придбання електричної плити - 7,0 тис.грн., посуд - 

3,0 тис.грн. 
 

ЗДО «Краплинка»  с. Піски - меблі  -6,0 тис.грн. 
 

ЗДО «Пролісок»  с.Плющівка  - придбання  телевізору 15,155 тис.грн., 
виготовлення ПКД - 36,7 тис.грн.,  капітальний ремонт - 362,2 тис.грн 
(субвенція на розвиток інфаструктури) 

 

ЗДО  «Дивограй»  с.Новоєгорівка  - придбання  меблів - 6,0  тис.грн.  
поточний  ремонт  системи опалення - 17,4  тис.грн ., придбання стендів - 3,410 

тис.грн. 
ЗДО «Веселка»   с.Христофорівка - придбання  меблів - 6,0  тис.грн., 
придбання пилосмоку, килиму, вікон метало пластикових - 7,8 тис.грн., 
холодильник  -10,0 тис.грн. 
 

ЗДО«Калинонька»   с.Явкино - придбання комп’ютерної техніки - 15,0   

тис.грн., холодильник  -10,0 тис.грн. 
 

Баштанська ЗОШ №1 - комп'ютерне  обладнання -72,2 тис.грн, телевізор-

15,1тис.грн., виготовлення ПКД-175,2 тис.грн., придбання тенісного столу-7,5 

тис.грн., мультимедійне обладнання-12,4 тис.грн., комплекти меблів  для Нова 
Українська школа - 458,4 тис.грн, металопластикові вікна-9,9 тис.грн., 
дидактичний матеріал -30,0 тис.грн, стрілецьке обладнання «Захисник 
Вітчизни»-104,00 тис.грн., електролічильник з модемом-16,0 тис.грн. 

 

Баштанської ЗОШ №2 - комп'ютерне обладнання -31,5 тис.грн, поточний 
ремонт туалету-17,2 тис.грн, мультимедійне обладнання-12,0 тис.грн., 
комплекти меблів  для Нова Українська школа - 285,4 тис.грн, 
металопластикові двері-11,0 тис.грн., дидактичний матеріал -30,0 тис.грн, 
принтер -6,8 тис.грн, холодильник та холодильна камера-15,0 тис.грн, бюджет 
участі «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 
процес»-50,0 тис.грн., бюджет участі «Придбання інтерактивного 
мультимедійного комплексу для учнів початкових класів-50,0 тис.грн. 
 

Баштанська гімназія  - комп'ютерне обладнання-16,0 тис.грн, мультимедійне 
обладнання-12,0тис.грн., металопластикові вікна-21,6 тис.грн., стрілецьке 
обладнання «Захисник Вітчизни»-104,00 тис.грн. 
 

Добренська  ЗОШ - комп'ютерне обладнання -15,7 тис.грн, мультимедійне 
обладнання-6,2 тис.грн., комплекти меблів  для Нова Українська школа- 

112,1тис.грн, дидактичний матеріал -30,0 тис.грн. 
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Новоєгорівська ЗОШ - комп'ютерне обладнання -9,8 тис.грн, поточний ремонт 
кабінету-46,9 тис.грн, мультимедійне обладнання-6,2 тис.грн., комплекти 
меблів  для Нова Українська школа- 104,6 тис.грн, дидактичний матеріал -30,0 

тис.грн, бюджет участі «Вуличні тренажери для сільської молоді»-49,8 тис.грн, 
меблі-40,5 тис.грн, плита промислова-21,0 тис.грн., акустична колонка -4,5 

тис.грн. 
 

Новопавлівська ЗОШ- металопластикові вікна-25,0 тис.грн, комп'ютерне 
обладнання -9,8 тис.грн, комплекти меблів  для Нова Українська школа- 71,9 

тис.грн, мультимедійне обладнання-6,2 тис.грн., дидактичний матеріал -30,0 

тис.грн. 
 

Пісківська ЗОШ - комп'ютерне обладнання -9,8 тис.грн, плита електрична-19,5 

тис.грн., виготовлення ПКД на капітальний ремонт ганку-24,5 тис.грн., 
мультимедійне обладнання-6,2 тис.грн., комплекти меблів  для Нова Українська 
школа - 76,9  тис.грн, двері-40,0 тис.грн., дидактичний матеріал -30,0 тис.грн, 
меблі-3,7 тис.грн. 
 

Плющівська ЗОШ - комп'ютерне обладнання -18,1 тис.грн, мультимедійне 
обладнання-12,4 тис.грн., комплекти меблів  для Нова Українська школа- 87,0 

тис.грн, металопластикові вікна-1,8 тис.грн., дидактичний матеріал -30,0 

тис.грн, принтер -5,3 тис.грн, холодильник та плита-25,0 тис.грн, бюджет участі 
«Школа творчості облаштування актової зали»-49,5 тис.грн., меблі-20,5 

тис.грн., матеріали для поточного ремонту та двері-20,0 тис.грн. 
 

Христофорівська ЗОШ - комп'ютерне обладнання -9,8 тис.грн, тротуарна 
плитка -102,0 тис.грн., мультимедійне обладнання-6,2 тис.грн., комплекти 
меблів  для Нова Українська школа-66,9 тис.грн, дидактичний матеріал -30,0 

тис.грн, придбання проектора-16,6 тис.грн., дошки аудиторні-10,5 тис.грн., 
посуд-6,0 тис.грн, холодильник -10,0 тис.грн, мультимедійні проектори для 
початкових класів-26,0 тис.грн.,спортивна форма та інвентар-8,0 тис.грн., 
електролічильник з модемом-16,0 тис.грн,системний блок -16,0 тис.грн. 
 

Явкинська ЗОШ -  комп'ютерне обладнання-9,8 тис.грн, виготовлення ПКД на 
капітальний ремонт-49,5 тис.грн., мультимедійне обладнання-6,2 тис.грн., 
комплекти меблів  для Нова Українська школа – 92,1  тис.грн, дидактичний 
матеріал -30,0 тис.грн, капітальний ремонт-478,7 тис.грн., ремонт каналізації -

14,6 тис.грн. 
 

Новоіванівська ЗОШ - комп'ютерне обладнання -9,8 тис.грн, мультимедійне 
обладнання-6,2 тис.грн., комплекти меблів  для Нова Українська школа – 64,3  

тис.грн, дидактичний матеріал -30,0 тис.грн., музична апаратура-10,0 тис.грн. 
 

Новосергіївська ЗОШ - комп'ютерне обладнання -6,7 тис.грн, плита 
електрична-7,0 тис.грн., мультимедійне обладнання-6,2 тис.грн., комплекти 
меблів  для Нова Українська школа – 74,4  тис.грн, посуд -3,0 тис.грн., 
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дидактичний матеріал -30,0 тис.грн, меблі-29,0 тис.грн., спортивний інвентар-

3,0 тис.грн, диван дитячий -4,0 тис.грн., екран проекційний -2,7 тис.грн. 
 

           Також у 2018 році на території ДЮСШ було збудовано футбольне міні 
поле вартістю 1422756,13 грн. 
 

 У 2018 році було отримано нагороди за високий професіоналізм, 
бездоганну сумлінну працю, вагомий особистий внесок та за багаторічну 
сумлінну працю, досягнення у професійній діяльності, а саме: директором  
Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Баштанської міської ради Баштанського 
району Миколаївської області Бабіним Олександром Миколайовичем  від 
Міністерства освіти і науки України - нагрудний знак  «Василь 
Сухомлинський».  

Почесним Знаком Міністерства освіти і науки України «За 
олімпійську відданість» нагороджений: Валентин Васильович Дерев’янко, 
директор дитячо-юнацької спортивної школи. 

Окрім цього, рішенням Баштанської міської ради від 29 серпня 2018 
присвоєно  звання «Почесний громадянин Баштанської об’єднаної 
територіальної громади» Тур Лідії Павлівні, учителю фізичної культури 
Баштанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за вагомий особистий 
внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста Баштанка, високий 
професіоналізм, відповідальне ставлення до обраної справи, підвищення іміджу 
країни, як спортивної держави, високу професійну майстерність у забезпеченні 
стабільного позитивного результату в розвитку фізичної культури об’єднаної 
територіальної громади. 

Також Лідія Павлівна Тур була нагороджена Почесним Знаком 
Міністерства освіти і науки України «За олімпійську відданість». 

Подяку Міністерства освіти і науки України отримала Олена 
Олександрівна Кофан, керівник гуртка «Рослини – символи України» 
Будинку дитячої та юнацької творчості». 

Грамотою та Знаком Верховної Ради України була нагороджена 
Наталія Василівна Тригуб, керівник Зразкового художнього хореографічного 
колективу «Надія» Будинку дитячої та юнацької творчості. 
 

Досягнення  учнів закладів загальної середньої освіти Баштанської міської 
ради в інтелектуальних змаганнях обласного та всеукраїнського рівня  у 

2018  році 
 

Учні закладів загальної середньої освіти Баштанської міської ради стали 
призерами наступних олімпіад, конкурсів та турнірів: 

-  ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 
дисциплін; 

- IV (всеукраїнський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 
дисциплін; 

- ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН; 

- Обласний турнір юних істориків; 



40 

 

- Обласний турнір юних географів; 

- Обласний турнір юних правознавців; 

- ІІІ (обласний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу         

ім. Т. Шевченка; 

- ІІІ (обласний) етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. 
Яцика; 

- ІІІ (обласний) етап XVII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 
присвяченого Шевченківським дням, номінація «Історія України та 
державотворення»; 

- Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, 
в якому я живу». 

 

Культура 

 

    Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради 
розпочав свою роботу у березні 2017 року.      До  структури відділу розвитку 
культури і туризму входять сільські заклади культури об’єднаної 
територіальної громади, міський культурний центр, Баштанська дитяча музична 
школа, Баштанський краєзнавчий музей і Музей історії та образотворчого 
мистецтва села Христофорівка.  

Також, у 2018 році міською радою було придбано нежитлову   будівлю, 
магазин «Продтовари» з метою розміщення в даному приміщенні  Явкинського  
сільського   культурного   центру   (центру дозвілля). 

Окрім того, у листопаді 2018 року міською радою було прийнято основні 
засоби, необоротні активи малоцінні  та швидкозношувальні предмети 
комунального закладу «Районний будинок культури» із спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району і передано на баланс та 
в оперативне управління відділу розвитку культури і туризму виконавчого 
комітету Баштанської міської ради. 

Робота відділу спрямована насамперед на створення умов для подальшого 
розвитку культури і мистецтва в громаді, не просто збереження, а повноцінне 
функціонування діючої мережі закладів культури і мистецтва. 

Так,  як матеріально-технічна база закладів культури потребує оновлення 
і покращення, а стан багатьох приміщень вимагає капітальних ремонтів, 
відділом розвитку культури і туризму Баштанської міської ради проведено ряд 
заходів по вирішенню цих проблем,  а саме: придбано музичні інструменти та 
апаратуру для Добренського, Новоєгорівського, Новопавлівського, 
Плющівського, Новосергіївського, Шевченківського сільських будинків 
культури, районного будинку культури та Баштанського міського культурного 
центру (на суму 174,360 тис.грн.). У Новопавлівському, Зеленоярському СБК та 
Баштанському РБК   встановлено вікна і двері (на суму 25,848 тис.грн.),   за 
рахунок депутатських коштів у сумі 41,9 тис.грн – у Новогеоргієвському і 
Новоіванівському СБК. Здійснено поточні ремонти Плющівського, 
Новоєгорівського, Новогеоргіївського СБК. Виготовлено проектно – которисну 
документацію  по Христофорівському, Пісківському  Новосергіївському СБК та 
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розпочато капітальні ремонти по вищевказаним об'єктам  (на суму 128,100 
тис.грн.).  
       З метою забезпечення участі колективів об'єднаної територіальної громади 
у культурно – масових заходах усіх рівнів було придбано автобус  за рахунок 
коштів міського бюджету – 788,0 тис.грн.  

Для покращення матеріально-технічної бази закладів культури  придбано  
ноутбуки для Добренського, Шевченківського, Новогеоргієвського, 
Шевченківського та Зеленоярського СБК ( 50,0 тис.грн.). 

 

В рамках реалізації субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на формування  інфраструктури об’єднаних територіальних громад було 
реалізовано наступні проекти:  

- «Капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського будинку культури 
по вул. Цнтральна,32 с. Новосергіївка Баштанського району миколаївської 
області», 299,0 тис.грн. (+додаткові 167,1 тис грн.); 

- «Капітальний ремонт приміщення музею історії і образотворчого 
мистецтва вул. Приінгульська, 128 с. Христофорівка Баштанський район, 
Миколаївська обл.  -231,6 тис.грн (+ додаткові кошти 315,00 тис.грн.) 

 

 Одним із вагомих  досягнень відділу розвитку культури і туризму  стала 
реалізація проекту «Проведення байкерського фестивалю «Чупакабра», що 
передбачений Стратегією розвитку Баштанської ОТГ до 2025 року. 11 серпня 
2018 року в Христофорівському лісі відбувся байкерський фестиваль 
«Чупакабра». 

Фестиваль відбувся завдяки перемозі в конкурсі «Місцеві ініціативи для 
розвитку громад», що оголошувався для громадських організацій та 
ініціативних груп 8 громад Миколаївської області в рамках Програми 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що 
виконується Міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global 
Communities) і фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID), та підтримки керівництва Баштанської міської об’єднаної 
територіальної громади. В програмі фестивалю цього дня відбулися  Мотопарад 
через с.Христофорівка, Ендуро-трофі (змагання по бездоріжжю), 
Мотоконкурси, турнір з армрестлінгу, інші ігри, виступ рок-гуртів. 

 Внесок  DOBRE – 109,700 тис.грн., внесок Баштанської міської ради – 

12,540 тис.грн. 
 

Варто зазначити, що у 2018 році відбулося  відкриття фітнес-центру 
«Олімп» ‒ центру здоров’я, відпочинку і добробуту в с.Христофорівка. Це 
перший сільський фітнес-центр в нашій об’єднаній територіальній громаді. 
Наприкінці 2016 року було написано, виграно та реалізовано інвестиційний 
проект: «Створення фітнес-центру та культурно – естетичного і духовного 
осередку громади на базі Христофорівського сільського будинку культури». 

Вдало написаний проект дав можливість закупити спортивний інвентар. В 
приміщенні Музею історій та образотворчого мистецтва села Христофорівка 
виділили кімнати. За рахунок коштів місцевого бюджету було відремонтоване 
приміщення для фітнес-центру на суму 216, 8 тис. грн (відремонтовано 2 зали 
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та роздягальня). Закуплено тренажери (бігова доріжка, велотренажер, блокова 
рама, фітнес станція, шведська стінка та інше (м’ячі, скакалки). за рахунок 
співфінансування обласного бюджету 45590 грн кошти місцевого бюджету 
66900 грн. 

Також в поточному році відбулося встановлення та урочисте відкриття 

меморіальної дошки на честь знаного христофорівця  Віктора Євменовича 
Москаленка, лауреата обласної культурологічної премії імені Миколи Аркаса, 
майстра художньої творчості, народного господарства, поета Аркасівського 
краю. 

Також, міською радою відповідно до рішення від 12 липня 2018 року 
було оголошено проведення  відкритого творчого конкурсу «Розробка логотипу 
Баштанської об’єднаної територіальної громади». Сприяння щодо розробки 
бренду громади міській раді надав керівник мистецького напрямку 
Українського кризового медіа центру Леонід Марущак.  

З метою вивчення думки громади міською радою було проведено 
консультації з громадськістю щодо затвердження логотипу Баштанської міської 
об’єднаної територіальної громади шляхом онлайн анкетування. 

Варто зазначити, що згідно з розпорядженням міського голови розпочато 
підготовку до відзначення 120-річчя від Дня народження видатного художника 
– земляка Довженка Григорія Овксентійовича. Створена робоча група нарзі 
здійснює розробку урочистих святкових  заходів.   

 

Творчі колективи, майстри народного мистецтва та аматори сцени нашої 
об’єднаної громади роблять вагомий внесок у відродження національної 
культури. В Баштанській  громаді не тільки збереглися, але і продовжують 
розвиватися аматорські колективи, які дарують радість не тільки жителям 
нашої громади, району, а й за межами області. Так, протягом 2018 року 
народний колектив Новопавлівського будинку культури під керівництвом    
Сука О.В. був активним учасником та переможцем районних, обласних та 
всеукраїнських конкурсів та фестивалів (Всеукраїнський багатожанровий 
конкурс мистецтв “Музичний олімп”( 1 місце), Обласний конкурс вокальних 
колективів та солістів – вокалістів «Діапазон»(Гран-Прі)). Майстри 
декоративно прикладного мистецтва громади протягом року активно 
приймають участь у всіх, обласних заходах та виставках.  

 

Діяльність комунального  підприємства  
КП «Добробут» за 2018 рік 

 

№ п/п Вид робіт (послуг) Сума (грн.) 
1 Прибирання снігу 273466,00 

2 Видалення дерев 444275,00 

3 Декоративні сади, парки 1364937,00 

4 Спортивні майданчики 267500,00 

5 Стадіон «Колос» 12072,00 

6 Дитячий майданчик м. Баштанка 2100,00 
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7 Майданчик «Зелений Клин» 7605,00 

8 Транспортні послуги 60152,00 

9 Альтанка  24546,00 

10 Послуги з відлову тварин (собак) 22700,00 

11 Поточний ремонт дитячого містечка 
«Казка» 

12263,00 

12 Утримання кладовищ 49706,00 

13 Утримання фонтанів 48178,00 

14 Утримання дорожньої  інфраструктури 49522,00 

РАЗОМ: 2639025,00 

 

ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПОСЛУГ  
ПО ДП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО» КП «ДОБРОБУТ» 

№ п/п Вид робіт (послуг) Сума (грн.) 
1 Прибирання, замітання вулиць 440313,00 

2 Утримання кладовищ 456704,00 

3 Прибирання снігу 49727,00 

РАЗОМ: 946744,00 

 

ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПОСЛУГ  
ПО ДП «ЕКОСЕКТОР» КП «ДОБРОБУТ» 

№ п/п Вид робіт (послуг) Сума (грн.) 
1 Прибирання урн і контейнерів 999954,00 

РАЗОМ: 999954,00 

 

Діяльність комунального  підприємства  
«Міськводоканал» у  2018 році   

 

      Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в населених 
пунктах Баштанської ОТГ надає КП «Міськводоканал». 

На сьогоднішній день у водопровідно-каналізаційному господарстві 
громади склалась така ситуація, що система та обладнання фізично та морально 
застаріли, що призводить до збільшення аварійності на об’єктах і мережах та 
зниження якості води. КП «Міськводоканал» обслуговує 256 км водопровідних 
мереж, понад 70% вже відпрацювали свій нормативний термін служби. 
Підприємство щодня ліквідує аварії на мережах.  

Протягом звітного періоду комунальним підприємством вживалися заходи 
для покращення забезпечення населення якісною питною водою в межах 
обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, реформування та 
розвитку водопровідно-каналізаційної мережі громади, підвищення її 
ефективності та надійності функціонування. Так, з початку 2018 року  
проведено ряд робіт, у тому числі: проведено заміну застарілого трубопроводу  
довжиною 150 метрів, встановлено два насоси, проведено заміну технологічних 
трубопроводів та засувок вартістю 1200,0 тис. грн. На розвідній мережі 
здійснено заміну азбестоцементних труб на поліетиленові ᴓ 100-200 мм 
протяжністю 1 км 800 м вартістю 2000,0 тис. грн., проведено заміну запірної 
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арматури на водопровідній мережі ᴓ 100-300 мм (12 шт.) на суму 120,0 тис. 
грн.; встановлено водопровідні колодязі в кількості 15 шт. 

У 2017 році на баланс комунального підприємства передано для 
експлуатації водопроводи сіл Баштанської ОТГ. В селах громади протягом року 
здійснено ряд заходів щодо забезпечення населення якісною питною водою. 
Зокрема проведено заміну водонапірних башт в с.Піски – 1шт. та в 
с.Христофорівка – 2шт. Проведено влаштування водопроводу по вул. 
Грушевського в с.Явкине (200м.п.), а також здійснено влаштування насосної 
станції над свердловиною – 1 шт.   
 З метою удосконалення системи  забезпечення населення міста Баштанка 
та сіл Добре і Новоєгорівка Миколаївській області якісною питною водою та 
досягнення ефекту енергозбереження через переоснащення насосних станцій 
систем водопостачання  високотехнологічним обладнанням та досягнення 
підвищення ефективності та надійності його функціонування у 2018 році за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку розпочато 
реалізацію проекту «Насосниі станції систем водопостачання ІІ і ІІІ підйому 
міста Баштанка та сіл Добре, Новоєгорівка – переоснащення» загальною 
вартістю 3525,449 тис. грн. Станом на 01.12.2018 придбано комплект засувок 
чавунних вартістю 192,955 тис. грн., комплект проводу КГНВ – 0,66 кв 1х95 м2  

- 150 м. вартістю 49,500 тис. грн., трубу ᴓ219х8 зварну – 1,25 т,  трубу ᴓ530х8 
зварну – 1,7 т вартістю 94,9 тис. грн. До 15.12.2018 планується поставка насосів 
вартістю 3415,201 тис. грн. 

Ще однією проблемою, яка потребує вирішення – це забруднення 
навколишнього середовища каналізаційними стоками через невідповідність 
вимогам очисних споруд. Для вирішення даної проблеми в 2018 з міського 
бюджету було виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво системи водовідведення вул. Квітнева в розмірі 
49,999 тис. грн. 

У поточному році за рахунок міського бюджету було придбано                         
10 пожежних гідрантів вартістю 150 тис. грн. Крім того, з міського бюджету 
виділено кошти в сумі 100 тис. грн. на придбання трансформатору та робочого 
колеса для насосної станції І підйому. 

В серпні 2018 року на поповнення статутного фонду                                        
КП «Міськводоканал» виділено кошти в розмірі 253,1 тис. грн. на придбання  
комплекту поліетиленових труб для заміни системи водопостачання до вулиць 
Заводська, Головського, Молодіжна.  

В вересні 2018 року виділено кошти в сумі 257,0 тис. грн. на фінансову 
підтримку КП «Міськводоканал» (погашення заборгованості за 
електроенергію). 

В листопаді 2018 року на фінансову підтримку комунального 
підприємства з міського бюджету виділено 300 тис. грн., з них 100,0 тис. грн. на 
обв’язку насосного обладнання та 200,0 тис. грн. на закупівлю гіпохлориту 
натрію для знезараження питної води, яку споживає населення через 
централізовану систему водопостачання. 
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Також протягом 2018 року працівниками ПК «Міськводоканал» 
проведено наступні роботи: 
- заміна застарілих труб ᴓ300 на нові (L=150 м.п.), встановлення насосів – 2шт.; 
заміна технологічних трубопроводів та засувок - 1200,0 тис.грн 

- заміна застарілих азбесто-цементних труб ᴓ100-200 на нові (L=1800 м.п.) - 
2000,0 тис.грн; 

- заміна запірної арматури – 12 шт. – 120,0тис.грн; 
- встановлення водопровідних колодязів – 12шт. – 60,0тис.грн 

- заміна водонапірної башти в с.Піски – 1шт.; с.Христофорівка – 2шт. 
- влаштування водопроводу по вул. Грушевського в с.Явкине (200м.п.) 
 

     Нагальними проблемами залишаються  реконструкція та капітальний ремонт 
водопроводів у всіх населених пунктах громади.  Встановлення системи 
очищення та знезараження питної води згідно з схемою оптимізації та 
проектною документацією, забезпечення централізованим водовідведенням з 
очищенням стічних вод усі  населені пункти ОТГ. 
 

Діяльність комунальної організації  
«Правопорядок» у 2018 році 
 

Баштанська міська рада повноваження по реалізації функції забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 
здійснює, зокрема, за допомогою КО «Правопорядок», громадського 
формування з охорони громадського порядку міської ради, яке налічує у своєму 
складі 35 членів (з них 20 членів мають дозволи на зберігання і носіння 
спецпристроїв для відстрілу гумовими кулями).  

В КО "Правопорядок" працюють 9 чоловік 8 - на посадах інспекторів, які 
до того ж є членами громадського формування.  

КО „Правопорядок" здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, є 
неприбутковою комунальною організацією, що утримується за рахунок коштів 
міського бюджету.  
 За 11 місяців 2018 року   КО «Правопорядок» на розгляд 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Баштанської міської ради 
надано 38 адміністративних матеріалів за порушення Правил благоустрою 
території міста тощо, що дорівнює показнику 2017 року та на 300 відсотків 
більше показника 2016 року. За результатами їх розгляду адмінкомісією 
накладено штрафів на правопорушників на суму 8789 грн. Всього 
адмінкомісією за 11 місяців 2018 року розглянуто 89 адміністративних справ та 
накладено штрафів на правопорушників по 55 справам на загальну суму 14 229 

грн. Звільнено від адміністративної відповідальності 34 правопорушника (їм 
винесено усні зауваження) у зв’язку з малозначністю, відповідно до ст.22 
КУпАП, переважною більшістю – по протоколам, наданим на розгляд 
Баштанським відділом поліції.  
 3 метою запобігання вчинення адмінправопорушень проведено близько 
750 профілактичних бесід з громадянами. 
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    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 700. 
 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. 
 Інспекторами комунальної організації (із залученням інших членів ГФ, за 
необхідності) щоденно проводяться патрулювання по охороні комунального 
майна та громадського порядку в нічний період доби в центральній частині 
міста з 21.00 до 03.00 год. 
 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 
(двадцять відпрацювань). 
   У 2018 році КО «Правопорядок», громадським формуванням з охорони 
громадського порядку, спільно із службою у справах 
дітей   райдержадміністрації,   Баштанським   відділом   поліції   ГУ НП   в 
Миколаївській обл., з метою профілактики правопорушень, бездоглядності та 
безпритульності серед підлітків проводилися обстеження умов проживання 
малолітніх та неповнолітніх (12 обстежень).  
     Постійно проводилася профілактична робота з засудженими до 
покарання без позбавлення волі (таких на обліку в КО «Правопорядок» - 28 

чоловік) з метою недопущення скоєння ними нових або повторних злочинів. 
    Здійснювався контроль за порушниками (що вчинили насильство в 
сім’ї) і засудженими (дрібні крадіжки, легкі тілесні ушкодження (14 чоловік), 
на яких було накладено адміністративне стягнення або покарання у виді 
громадських робіт. Ними ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ - 100% 

виявлених. 
 Постійно проводилася робота щодо недопущення здійснення торгівлі у 
невстановлених місцях: по вул.Ювілейній, Полтавській, Баштанської 
республіки. 
 За вказаний період надано довідок - характеристик на громадян, 
проживаючих на території ради - 430. 

 Постійно проводилася робота по реагуванню на скарги та звернення 
громадян до міської ради та до КО «Правопорядок». Відпрацьовано 36 звернень 
громадян до міського голови. Вжито заходів з реагування на 112 листів, подань, 
клопотань органів влади, правоохоронних органів, політичних партій, 
громадських об’єднань.  
 Постійно проводилася мобілізаційна робота за клопотанням військового 
комісаріату по врученню повідомлень призовникам (близько 180 повісток), 
уточненню списків призовників, працюючих в підприємствах, установах, 
організаціях тощо. 
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 Забезпечували дотримання громадського порядку та громадської безпеки 
під час проведення заходів спеціалізованим підприємством (м.Одеса) з відлову 
бродячих собак на території м. Баштанка. 
 У червні 2018 року в м.Київ в асоціацію об’єднаних  територіальних 
громад на секторальну платформу «Безпека в громаді» з метою поширення 
кращого досвіду ОТГ у сфері охорони громадського порядку надано опис 
досвіду діяльності КО «Правопорядок». 
  У вересні 2018 року в Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України Баштанська міська рада 
надіслала Заявку учасника конкурсу «Кращі практики місцевого 
самоврядування» у 2018 році по тематиці «Формування безпечного життєвого 
середовища». В описі безпекової практики йшлося про забезпечення 
правопорядку, громадської безпеки, вимог правил благоустрою населених 
пунктів Баштанської ОТГ з допомогою КО «Правопорядок».  
     Постійно проводилася робота з інформування населення про діяльність 
КО «Правопорядок» шляхом оприлюднення інформації про роботу в засобах 
масової інформації -  на сторінці в фейсбуці розміщено 67 повідомлень. 

 

 

      Хочу подякувати всім депутатам, членам виконавчого комітету, старостам, 
виконавчому апарату, структурним підрозділам за плідну роботу.   Ми  взяли 
високий старт в нашій роботі, маємо вагомі результати та попереду ще 
величезний об’єм невирішених проблем.  Висловлюю надію, що спільно ми 
зможемо ще зробити добрих справ на благо нашої об’єднаної територіальної 
громади. 
       

 

 

Міський  голова                                                                      І.РУБСЬКИЙ  


