
 

 
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
22 грудня  2017 р.              

Баштанка 

№ 13 ХІХ сесія  сьомого 

скликання 

 

Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади  на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 28 серпня 2017 року №1 
 

   

       Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Євдощенко С.В. про внесення змін до  

Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної  

територіальної громади  на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 28 серпня 2017 року №1, на підставі   пункту 22 частини першої статті 26 

Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», листа Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 19.06.2017 №1166/16-05-28/6-17, міська  рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

         1. Інформацію  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Євдощенко С.В. про внесення змін до  Програми соціально-

економічного розвитку Баштанської об’єднаної  територіальної громади  на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року 

№1 прийняти до відома. 
 

         2. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року № 1: 

 

2.1. Розділ 3 «Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної  

громади»  
 

3.2. Стратегічна ціль 2.  Підвищення якості соціального життя                   

мешканців: 

 

Підпункт «Пріоритет  розвитку 2.2 Розвиток культури»: 

 

- внести зміни до пункту 2.2.4  Заходів, виклавши його у новій редакції: 

 



Заходи Строк 

виконання 

(роки) 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

2.2.4. До передачі закладів 

культури (утримання бібліотечної 

системи, інших закладів 

культури) з спільної власності 

територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району у 

комунальну власність міста 

Баштанка та сіл Баштанської 

міської ради, делегувати 

районному бюджету з міського 

бюджету виконання повноважень 

на здійснення видатків бюджету 

Баштанської міської ради   для 

надання населенню об’єднаної 

територіальної громади якісних  

послуг 

2017-2019 Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

чинним зако- 

нодавством 

 

2.2. Внести зміни до пунктів 34, 50, 61, 63, 82, 107 Додатку 1 до Програми  

«Орієнтовний перелік діючих та перспективних проектів розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2019 роки»,  виклавши його у 

новій редакції: 

 

н/п 

 

Назва проекту Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

всього 

(тис.грн) 

Обсяги фінансування 

по роках 

Джерела 

фінансування 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Нове будівництво 

спортивного залу для 

греко-римської 

боротьби 

7200,0  200,0 7000,0 міський 

бюджет; 

обласний 

бюджет; 

державний 

бюджет; 

кошти МТД; 

грантові кошти 

50 До передачі закладів 

культури (утримання 

бібліотечної системи, 

інших закладів 
культури) з спільної 

власності 

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського району 

5627,00 3820,0 2500,0 2700,0 Міський 

бюджет, інші 

джерела 

 



у комунальну 

власність міста 

Баштанка та сіл 

Баштанської міської 

ради, делегувати 

районному бюджету з 

міського бюджету 

виконання 

повноважень на 

здійснення видатків 

бюджету 

Баштанської міської 

ради   для надання 

населенню 

об’єднаної 

територіальної 

громади якісних  

послуг 

61 До передачі закладів 

охорони здоров’я з 

спільної власності 

територіальних громад 

міста, сіл Баштанського 

району у комунальну 

власність міста 

Баштанка та сіл 

Баштанської міської 

ради, делегувати 

районному бюджету з 

міського бюджету 

виконання повноважень 

на здійснення видатків 

бюджету Баштанської 

міської ради для 

надання населенню 

об’єднаної 

територіальної громади 

якісних медичних 

послуг (первинного та 

вторинного рівнів) 

10700,0 3200,0 3500,0 4000,0 Міський 

бюджет, інші 

джерела 

 

63 До передачі об’єктів 

соціального захисту 

населення з спільної 

власності 

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського району 

у комунальну 

власність міста 

Баштанка та сіл 

Баштанської міської 

ради, делегувати 

14700,0 4200,0 5000,0 5500,0 міський 

бюджет, інші 

кошти 



районному бюджету з 

міського бюджету 

виконання 

повноважень на 

здійснення видатків 

бюджету 

Баштанської міської 

ради   для надання 

населенню 

об’єднаної 

територіальної 

громади належних 

послуг з соціального 

забезпечення 

82 Озеленення міста та 

сіл Баштанської ОТГ 

710,0 150 260,0 300,0 міський 

бюджет, інші 

кошти 

107 Інформування 

населення про 

соціально-

економічний 

розвиток 

територіальної 

громади, висвітлення 

діяльності 

Баштанської міської 

ради, її 

територіальних 

органів, виконавчого 

комітету, депутатів 

міської ради  у 

засобах масової 

інформації, 

обслуговування 

офіційного сайту 

480,0 100,0 185,0 195,0 міський 

бюджет 

 

2.3. Доповнити підпунктами пункти 20, 37  Додатку 1 до Програми  

«Орієнтовний перелік діючих та перспективних проектів розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на   2017 – 2019 роки»: 

 

н/п 

 

Назва проекту Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

всього 

(тис.грн) 

Обсяги фінансування 

по роках 

Джерела 

фінансуван

ня 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

20  - Капітальний ремонт 

дошкільного навчального 

800,0  800,0  Міський, 

обласний, 



закладу №13 «Пролісок» в               

с. Плющівка Баштанського 

району Миколаївської 

області 

державний 

бюджети, 

грантові 

кошти 

37 -Реконструкція 

дошкільного навчального 

закладу "Теремок" по 

вул.Яновського,2 в 

м.Баштанка Баштанського 

району Миколаївської 

області 

13987,8  13987,8  Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові 

кошти 

 

2.4. Додаток 1  до Програми  «Орієнтовний перелік діючих та 

перспективних проектів розвитку Баштанської об’єднаної територіальної 

громади на  2017 – 2019 роки» доповнити пунктами: 

 

н/п 

 

Назва проекту Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

всього 

(тис.грн) 

Обсяги фінансування 

по роках 

Джерела 

фінансування 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

109 Реконструкція 

нежитлового 

приміщення під 

адмінприміщення 

Новоєгорівського 

територіального 

органу за адресою вул. 

Лесі Українки, 38, с. 

Новоєгорівка, 

Баштанського р-ну, 

Миколаївської області 

1243,0 743,0 500  Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові 

кошти 

110 Капітальний ремонт 

сільського будинку  

культури с.Явкине 

Баштанського району 

Миколаївської області 

2000,0  2000,0  Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові 

кошти 

111 Капітальний ремонт 

сільського будинку 

культури с.Піски 

Баштанського району 

Миколаївської області 

3000,0  3000,0  Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові 

кошти 

112 Придбання 

приміщення для  

75,0 75,0   Міський, 

бюджет  



закладу культури в 

с.Явкине 

 

 

3. Надати Баштанському міському голові дозвіл на укладання договору купівлі 

у Баштанській районній спілці споживчих товариств нежилого приміщення по 

вулиці Грушевського,48 в с.Явкине Баштанського району Миколаївської 

області в сумі 75000 грн. 00 коп.» 

 

 

Міський голова                                                                                  І.В. Рубський 


