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Публічний звіт 

керівника Баштанської районної державної адміністрації  

про підсумки діяльності райдержадміністрації у 2017 році 

 

І. Загальні питання 

1. Адміністративно-територіальний устрій, стан розвитку об’єднання 

територіальних громад. 

Географічні дані: площа – 1706 кв.км (6,9% території Миколаївської 

області), відстань від районного центру до м.Миколаєва – 65 км, водні ресурси 

– річка Інгул з притокою Громоклеєю. Межує з Новобузьким, Новоодеським, 

Березнегуватським, Вітовським, Єланецьким та Снігурівським районами. 

Адміністративно-територіальні одиниці: до складу Баштанського району 

входить Баштанська міська рада та 11 сільських рад (Доброкриничанська, 

Єрмолівська, Інгульська, Кашперо-Миколаївська, Костичівська, Лук’янівська, 

Лоцкинська, Мар’ївська, Новоолександрівська, Привільненська, 

Старогороженська), загалом 60 населених пунктів. 

На території району в 2016 році утворено 1 об’єднану територіальну 

громаду – Баштанську міську, до складу якої увійшли населені пункти 

Баштанської міської та 8 сільських рад (Добренської, Новоіванівської, 

Новопавлівської, Новосергіївської, Пісківської, Плющівської, 

Христофорівської та Явкинської). 

Згідно із Перспективним планом формування територіальних громад 

Миколаївської області, на території Баштанського району повинні утворитися 

ще дві об’єднані громади. Одна включає населені пункти Доброкриничанської, 

Лоцкинської, Новоолександрівської, Мар’ївської, Інгульської та Костичівської 

сільських рад (Інгульська зона - Мар’ївська ОТГ), друга – Старогороженської, 

Привільненської, Єрмолівської, Лук’янівської та Кашперо-Миколаївської 

сільрад (Привільненська зона - Привільненська ОТГ). Якщо в другій ОТГ 

відразу адміністративним центром було визначено село Привільне, то в першій 

це питання було відкрите. Громадам цих сільських рад надали право самим 

визначитися з адміністративним центром. 

На жаль, до сьогодні жодна з двох запланованих ОТГ нічого не зробила. 

Навпаки, замість того, щоб визначитися з адміністративним центром у 

Інгульській зоні, там відбувся поділ. 

Враховуючи таку ситуацію, робоча група з підтримки та впровадження 

заходів з добровільного об’єднання територіальних громад Баштанського 

району, 15.08.2017 на своєму засіданні прийняла рішення повторно звернутися 

до голів Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївської обласної ради 

щодо надання дозволу на внесення змін до Перспективного плану об’єднання 

населених пунктів Баштанського району, затвердженого рішенням обласної 

ради від 12.06.2015 №3 із однією добровільно об’єднаною територіальною 

громадою в межах району з центром у місті Баштанка. 

Сільські ради зволікають із об’єднанням, займають очікувальну позицію. У 

разі зміни законодавства стосовно приєднання до ОТГ суміжних територій та 
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не проведення повних перевиборів на всій території об’єднаної громади є 

можливість збільшення Баштанської ОТГ за рахунок приєднання Кашперо-

Миколаївської, Новоолександрівської, Лук’янівської сільських рад та інших 

сільських рад. 

2. Населення: чисельність, склад. 

         Станом на 01.01.2018 щільність проживання наявного населення складає 

22 особи на 1 кв.км. 

         Чисельність постійного населення на 01.01.2018 становить 37441 особа,  у 

т.ч. міського – 12523 чоловіка, сільського – 24918 чоловік, на 1 січня 2017 року 

даний показник становив: всього постійного населення – 37662 особи, у тому 

числі міського – 12583, сільського – 25079, таким чином відслідковується 

тенденція скорочення населення до попередніх років  (2014 рік – всього –   

37825 осіб, у тому числі міського – 12615, сільського – 25210, 2013 рік – всього 

– 37936, у т.ч. міського – 12687, сільського – 25249, 2012 рік – всього – 37947, у 

т.ч. міського -  12695, сільського – 25252 особи, 2011 рік – всього – 38012, у 

тому числі міського – 12756, сільського - 25256) в середньому на 0,8%.  

Загальна чисельність наявного населення станом на 01.01.2018 становить  

37325 особи, у тому числі міського – 12578 чоловік, сільського – 24747 чоловік, 

за попередні роки відповідний показник складає: станом на 01.01.2017 всього – 

37674 особи, у т.ч. міського – 12639, сільського – 25035; 2014 рік – всього – 

37932 особи, у т.ч. міського – 12631, сільського – 25301; 2013 рік – всього – 

38024 особи, у т.ч. міського – 12754, сільського – 25270; 2012 рік – всього – 

38079 чоловік, у т.ч. міського – 12774, сільського – 25305), тенденція зниження 

становить в середньому – 0,9%. 

        Чисельність чоловіків постійно проживаючого населення становить – 

17469 осіб, з них міського – 5773 чоловіки, сільського – 11696 осіб; жінок – 

19972 особи, з них міського – 6720 осіб, сільського – 13252 особи. За віком дані 

категорії поділяються: 

- 0-17 – всього 8078 осіб, у т.ч. чоловіків – 4144, жінок – 3934; 

- 18-39 – всього 11767 осіб, у т.ч. чоловіків – 5977, жінок – 5790; 

- 40-59 – всього 10847 осіб, у т.ч. чоловіків – 5099, жінок – 5748; 

- 60+  - всього 6749 осіб, у т.ч. чоловіків – 2259, жінок – 4490. 

Середній вік населення району - 38 років. 

3. Організаційно-кадрові питання місцевих держадміністрацій. 

Станом на 01.01.2018 гранична чисельність працівників Баштанської 

райдержадміністрації складає 108,5 штатних одиниць, з них: державних 

службовців – 101. 

З метою дотримання вимог частини третьої статті 6 Закону України «Про 

державну службу» щодо співвідношення посад категорії «А» і «Б» до загальної 

кількості працівників та наявності усіх груп оплати праці, передбачених 

частиною першою статті 51 вказаного Закону розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 27.04.2017 № 146-р «Про внесення змін до структури 

Баштанської районної державної адміністрації» структуру апарату 

райдержадміністрації приведено у відповідність до вимог законодавства. 
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На звітну дату у райдержадміністрації налічується 10 вакантних посад, з 

них: 2 посади керівного складу (голова райдержадміністрації - вакансія з 

26.03.2016, заступник голови райдержадміністрації - вакансія з 14.05.2015, 3 

посади державної служби категорії «Б» та 5 посад категорії «В»). 

З метою заповнення вакансій у звітному році підготовлено 9 проектів 

розпоряджень про оголошення конкурсів. Відповідно до статті 23 Закону 

України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби» дотримуються вимоги щодо оприлюднення 

інформацій про вакантні посади державної служби, оголошення про 

проведення конкурсу та результати конкурсу розміщено на офіційних веб-

сайтах Нацдержслужби та райдержадміністрації. За результатами конкурсного 

відбору у 2017 році призначено 3 державних службовців (1 – категорія «Б», 2 – 

категорія «В»). 

З метою створення об’єктивних передумов для успішної діяльності 

райдержадміністрації, добору осіб, здатних професійно виконувати посадові 

обов’язки, проведено роботу по затвердженню спеціальних вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у 

райдержадміністрації на виконання статті 20 Закону України «Про державну 

службу», Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня  

2016 року № 72, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня    

2016 року за №47/28777. 

З метою удосконалення і оновлення знань 29 державних службовців 

райдержадміністрації у 2017 році підвищили свій професійний рівень: 11 - у 

Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, 4 – у Одеському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України та 14 – підвищили кваліфікацію цільового призначення у 

сфері цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Миколаївської області з отриманням відповідних 

свідоцтв.  

Крім того, у поточному 2017 році, шляхом участі у І турі щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», свій професійний 

рівень підвищили 8 державних службовців, у ІІ турі Конкурсу – 1 державний 

службовець. 

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

підвищення привабливості державної служби проводиться агітаційна робота 

серед державних службовців щодо вступу на навчання до Одеського РІДУ 

НАДУ та Чорноморського державного університету імені Петра Могили для 

здобуття освіти у галузях «Державне управління» та «Державна служба». У 

2017 році 2 державних службовців райдержадміністрації вступили на навчання 

до Чорноморського державного університету імені Петра Могили за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 
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4. Взаємодія з органами місцевого самоврядування. 

Перші вибори міського голови та депутатів Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади відбулися 18 грудня 2016 року. До депутатського 

складу громади увійшли 26 депутатів, серед них: 5 представників Блоку Петра 

Порошенка «Солідарність», 4 – об’єднання «Самопоміч», 4 – «Відродження»,   

3 – Радикальної партії Олега Ляшка, 3 – «Наш Край», 3 – «Народний Фронт»,    

2 – ВО «Батьківщина»,  2 – «Нова Держава». Установча сесія міської ради 

відбулася 28.12.2016. Станом на 17.01.2018 в міської ради утворено наступні 

депутатські фракції: БПП «Солідарність» - 5 чоловік, «Народний Фронт» -        

3 чоловіки, ВО «Батьківщина» - 2 чоловіка. 

       Судовими інстанціями протягом 2017 року скасовано 2 рішення 

Баштанської міської ради, а саме: 

- Постановою Баштанського районного суду Миколаївської області від 

15.06.2017 по справі №468/711/17-а скасовано рішення від 25.05.2017 №7 «Про 

депутатський запит депутата міської ради Заболотньої Л.І. щодо 

перейменування вулиць в місті Баштанка». 

- Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 

28.11.2017 по справі №468/1272/16а скасовано рішення від 24.12.2015 №19 

«Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо передачі на умовах 

договору суперфіції частини земельної ділянки комунальної власності». 

Жодного рішення Баштанської міської об’єднаної територіальної громади, 

станом на 17.01.2018, суспільного резонансу не викликали. 

Питання недовіри голові Баштанської райдержадміністрації протягом 

звітного періоду не розглядались депутатами Баштанської районної ради. 

       12 грудня 2015 року вступили в дію Закони України: 

- від 26.11.2015 №835-УІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких 

інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань»; 

- від 26.11.2015 №834-УІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 

деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якими 

передбачено прийняття районними державними адміністраціями, сільськими, 

селищними, міськими радами від органів юстиції повноважень з надання 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

       15 січня 2016 року вступив в дію Закон України: 

- від 10.12.2015 №888-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», яким 

передбачено передачу до 04.04.2016 сільським, селищним, міським радам 
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повноважень від органів Державної міграційної служби у сфері реєстрації, 

зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. 

Відповідно протокольних доручень наданих на колегії Баштанською 

райдержадміністрацією «Про реформування сфери надання адміністративних 

послуг та забезпечення виконання Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» з 

питань здійснення повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичної 

особи органами місцевого самоврядування» та надано протокольні доручення. 

На виконання вищезазначених Законів України та протокольних 

доручень колегії Баштанської райдержадміністрації: 

Баштанською міською радою: 

- створено відділ з питань державної реєстрації, в якому створено 4 

посади державних реєстраторів; 

Баштанською міською та сільськими радами: 

-  на сесіях прийнято рішення про здійснення повноважень органу 

реєстрації у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб та визначено 

відповідальну особу, яка займається питанням реєстрації фізичних осіб;  

- виділено спеціальні приміщення для розміщення та зберігання картотек 

реєстраційного обліку фізичних осіб які будуть передаватися територіальними 

підрозділами ДМС, житлово-експлуатаційними організаціями, іншими 

підприємствами, установами та організаціями, що забезпечували ведення 

зазначених карток до органів реєстрації, що утворюватимуться; 

- утворено комісії з приймання-передачі картотек з питань реєстрації 

фізичних осіб, якими буде забезпечено прийом і зберігання картотек 

реєстраційного обліку фізичних осіб від Баштанського РС УДМС України в 

Миколаївській області, житлово-експлуатаційних організацій, інших 

підприємств, установ та організацій, що забезпечували ведення зазначених 

карток, у визначений законодавством термін. 

Відповідно до Закону України з 04.04.2016 реєстрацію місця проживання, 

зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб здійснюють міська та 

сільські ради. 

Відповідно протокольних доручень наданих на колегії щодо забезпечення 

ведення реєстрів територіальних громад органами місцевого самоврядування та 

надано відповідні протокольні доручення міській та сільським радам, станом на 

01.01.2018: 

- уповноваженими особами за здійснення реєстрації місця  

проживання/перебування фізичних осіб міської та сільських рад  отримано 

електроні цифрові підписи в акредитованих центрах сертифікації ключів; 

- здійснено підключення робочих місць уповноважених осіб за здійснення 

реєстрації місця  проживання/перебування фізичних осіб міської та сільських 

рад  до мережі Інтернет. 

- зареєстровано у автоматизованій систему «Реєстр територіальних громад» та 

отримано доступ до модуля «Особистий кабінет» уповноважені особи міської 

та сільських рад. 
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Станом на 01.01.2018 реєстратори відділу з питань державної реєстрації 

Баштанської міської ради ведуть прийом громадян та здійснюють реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  Інформація  від сільських рад 

щодо прийняття вищезазначених повноважень не надходила. 

Відділом адміністративно-дозвільних процедур апарату 

райдержадміністрації протягом 2017 року постійно надавалась методична 

допомога для виконання заходів щодо реєстрації органів місцевого 

самоврядування в Реєстрі територіальних громад. 

ІІ. Стан здійснення повноважень щодо соціально-економічного розвитку 

регіону. 

1. Стан реалізації регіональної стратегії розвитку та виконання плану 

заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку.     

        Стратегічні цілі та пріоритети Баштанського району визначені у Стратегії 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. Райдержадміністрацією 

приведено програмні документи у відповідність до Стратегії розвитку 

Миколаївської області та надано пропозиції ідей проектів до Плану реалізації 

відповідної Стратегії регіонального розвитку на 2018-2020 роки, які включено 

до Плану реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області. Рішенням 

районної ради від 21 грудня 2017 року №2 «Про хід виконання Програми 

соціально-економічного розвитку Баштанського району на 2015-2017 роки та 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Баштанського 

району на 2018-2020 роки» прийнято Програму економічного і соціального 

розвитку Баштанського району на 2018-2020 роки, яка є основним 

інструментом реалізації даної Стратегії на території району. 

        Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії, протягом 2017 року 

завершено реалізацію 6 інвестиційних проектів, що складає 68,8% від загальної 

кількості проектів, на загальну суму 4163,7 тис.грн, з них кошти місцевих 

бюджетів 1059,0 тис.грн., кошти державного бюджету 2923,1 тис.грн, кошти 

фондів та громадських організацій 181,6 тис.грн. 

       На стадії реалізації знаходиться 6 інвестиційних проектів загальною 

вартістю 19066,522 тис.грн. 

       На стадії підготовки знаходиться 2 інвестиційні проекти, проектно-

кошторисна вартість яких становить 16902,74 тис.грн., що складає 39,6% від 

загальної кількості проектів, включених до Плану заходів (додаток форма 1). 

       Протягом 2017 року завершено реалізацію 11 інвестиційних проектів 

регіонального розвитку, які не передбачені регіональною Стратегією, 

загальною вартістю 9852,499 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів місцевих 

бюджетів 2163,452 тис.грн, коштів різних фондів та громадських організацій –         

414,481 тис.грн. Загальна кількість інвестиційних проектів, які знаходяться в 

стадії підготовки та реалізації – 4, вартість яких становить 21209,942 тис.грн 

(додаток форма 2).  

      У ході реалізації 4 інвестиційних проектів, які мають найсуттєвіший вплив 

на соціально-економічний розвиток, фактичні значення індикаторів оцінки 

результативності очікуються на рівні 100% виконання  (додаток форма 3). 
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2. Зовнішньоекономічна діяльність, міжрегіональне та транскордонне 

співробітництво. 

          На території Баштанського району протягом останніх років реалізовано 

інвестиційні проекти міжнародної технічної допомоги. Реальні суттєві зміни 

спонукають не зупинятися на зробленому, і громади Баштанського району 

скористалися можливістю взяти участь у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ». Діяльність якого спрямовано на 

відновлення базової соціальної та комунальної інфраструктури в таких 

пріоритетних сферах діяльності громад, як енергоефективність, охорона 

здоров’я, охорона навколишнього середовища, водопостачання тощо.  

Баштанська міська рада спільно з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток орієнтований на громаду» реалізували проект «Капітальний ремонт із 

впровадженням інноваційних енергозберігаючих заходів у Плющівському 

ФАПі шляхом модернізації системи опалення з встановленням пелетного 

котла». Загальний бюджет проекту – 342,341 ти.грн., кошти ЄС/ПРООН/МРГ – 

135,6 тис.грн., кошти міської ради – 190,5 тис.грн., кошти ГО «Надія» -      

17,241 тис.грн.  

У рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» Інституту 

бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) за підтримки 

Агентства США USAID була підготовлена заявка щодо впровадження 

електронної платформи «Бюджет участі». Територіальна громада була 

відібрана на участь у цьому проекті. Баштанською міською радою було 

підписано меморандум про співпрацю з ІБСЕД, на сесії міської ради, 

депутатами затверджено параметри Бюджету участі на 2017 рік та прогнозні 

обсяги Бюджету участі на 2018 – 2019 роки, а також затверджено Положення 

про бюджетування за участі громадськості. На цей рік депутати затвердили  

Бюджет участі у сумі 550,0 тис.грн. За результатами голосування було 

визначено 11 проектів переможців на суму 527,895 тис.грн., реалізація яких 

відбудеться у наступному році. 

        У районі налагоджується ефективна взаємодія органів влади з 

громадськими об’єднаннями району. Для залучення інвестицій у Баштанський 

район проводиться постійний моніторинг доступних грантових та донорських 

програм, проводиться робота з роз’яснення у заповненні аплікаційних форм, 

заявок. 

3. Бюджет, фінанси та облік. 

За підсумками  2017 року до дохідної частини загального фонду місцевих 

бюджетів Баштанського району (з Баштанською міською радою) без 

урахування трансфертів  надійшло коштів у сумі 113208,4 тис.грн., або більше 

до  минулого року на 32584,6 тис.грн, або на 140,4%. 

Основним дохідним джерелом місцевих бюджетів,  є податок та збір на 

доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді у 2017 році складає          

48,1%, а у 2016 році 44,6%. Надійшло вищевказаного податку у 2017 році на 

суму 54412,7 тис.грн, на 18451,5 тис.грн. більше, ніж у минулому році                               

(35961,2 тис.грн.). 
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Також, одним із основних доходних джерел, яке забезпечує 

життєдіяльність територій і вимагає відповідних зусиль керівників місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для 

забезпечення своєчасних і повних надходжень до відповідних бюджетів є 

податок на майно, який включає  наступні податки: 

- податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне  від                  

земельної ділянки; 

- транспортний податок; 

- плату за землю (податок на землю та орендна плата за землю), питома 

вага цього податку в загальному фонді місцевих бюджетів району у 2017 році 

складає 26,1%, у 2016 році 27,1%. 

Надійшло податку на майно за в сумі 2017 рік  29546,2 тис.грн, порівняно з 

2016 роком (21835,4 тис.грн) на 135,3%, або на 7710,7 тис.грн більше. 

Наступним джерелом надходжень є єдиний податок, до складу якого 

входить єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%, і питома вага цього податку в 

загальному фонді місцевих бюджетів району у 2017 році складає 18,6%,  у               

2016 році 20,2%. Надійшло даного податку у 2017 році на суму                             

21040,5 тис.грн, порівняно з минулим роком (16258,6 тис.грн) більше на              

4781,9 тис.грн, або на 29,4%. 

Загальний обсяг надходження до загального фонду районного бюджету за 

2017 рік склав 277554,4 тис.грн. До його складу ввійшли зібрані в районі 

податки і збори в сумі 17038,6 тис.грн. (6,1% від загального обсягу), що складає 

105,3% планових показників 2017 року, або більше на 850,6 тис.грн.                           

У порівнянні з 2016 роком (без ОТГ м.Баштанка) надійшло податків і зборів 

більше на 5320,8 тис.грн, або на 45,4%.  

З інших рівнів бюджету (державного, обласного, сільських бюджетів) 

надійшло коштів в сумі 260515,8 тис.грн (93,9% від загального обсягу доходів). 

До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень 

бюджетних установ 3766,1 тис.грн при плані 3920,4 тис.грн, або 96,1%  до 

річного плану із урахуванням змін.  

Основним бюджетоутворюючим джерелом є податок та збір на доходи 

фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 16817,1 тис.грн, або 104,7% планових 

призначень з урахуванням змін. До минулого року (без ОТГ м.Баштанка) 

збільшилися надходження в 1,5 рази, або на 5328,2 тис.грн.  

 

Назва 

дохідного 

джерела 

План за  

2017 рік 

Факт за 

2017 рік 

Відхиле

ння, 

«+», «-« 

% 

виконан

ня 

Факт за 

2016 рік 

(без     отг 

м.Баштан-

ка) 

Відхиле

ння  

2017 до   

2016 

року 

% 

виконання  

2017  до  

2016 року 

Податок та 

збір на 

доходи 

фізичних 

16056,115 16817,082 760,967 104,7 11488,864 5328,218 146,4 
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осіб 

Плата за 

оренду 

цілісних 

майнових 

комплексів 

71,300 123,618 52,318 
в 1,7 раз 

більше 
72,102 51,516 

в 1,7 раз 

більше 

Інші 

надходжен-

ня 

60,600 97,905 37,305 
в 1,6 раз 

більше 
156,855 -58,950 62,4 

Всього 16188,015 17038,605 850,590 105,3 11717,821 5320,784 145,4 

 

З огляду на вищезазначене, одним із основних питань є щоденна конкретна 

робота владою району з максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за 

рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості 

населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку та збору на 

доходи фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати                      

«в конвертах») та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з 

метою уникнення соціальної напруги в районі.  

Фінансовий ресурс, що надійшов до районного бюджету дозволив 

виконати за 2017 рік видатки в сумі 289165,097 тис.грн, із них по загальному 

фонду – 272836,626 тис.грн, або 98,8% до планових призначень              

(276205,517 тис.грн), по спеціальному фонду – 16328,471 тис.грн, або 96,8% до 

планових призначень (16870,792 тис.грн).   

За 2017 рік видаткова частина загального фонду районного  бюджету 

збільшилась на 12456,7 тис.грн за рахунок: 

- залишку бюджетних коштів районного бюджету станом на 01.01.2017 на суму 

10099,4 тис.грн, з них: залишок коштів освітньої субвенції – 322,1 тис.грн, 

медичної субвенції - 178,7 тис.грн, вільного залишку коштів районного 

бюджету – 9598,6 тис.грн. Кошти направлено на заробітну плату з 

нарахуванням – 1042,5 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 

1135,8 тис.грн, придбання медикаментів – 795,3 тис.грн, придбання продуктів 

харчування – 620,0 тис.грн, капітальні видатки (придбання обладнання, 

капітальний ремонт, придбання житла лікарям, співфінансування по 

реконструкції будівлі під хоспіс ЦРЛ та інше) – 3503,9 тис.грн, інші видатки 

(придбання обладнання, бензину, поточний ремонт техніки та приміщення, 

медогляд)ремонт доріг, виконання районних програм з фізичної культури і 

спорту, розвиток культури, цивільного захисту населення та інше) –                    

3001,9 тис.грн; 

- перевиконання дохідної частини районного бюджету – 2357,2 тис.грн., з них: 

кошти направлено на заробітну плату з нарахуванням – 825,996 тис.грн, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 378,839 тис.грн, інші видатки (фінансова 

підтримка КП «Миколаївський міжнародний аеропорт», на співфінансування 

об’єктів закладів освіти та охорони здоров’я, які фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, виконання заходів районних програм, підготовка до 

опалювального періоду, поточного ремонту шкільних автобусів, поточний 
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ремонт приміщення, обладнання, погашення заборгованості пільг по послугах 

зв’язку окремим категоріям населення) – 2823,0 тис.грн. 

За 2017 рік забезпечено фінансування видатків районного бюджету по 

галузі «Державне управління» – 2031,3 тис.грн, «Освіта» - 64031,3 тис.грн., 

«Охорона здоров’я» - 36306,4 тис.грн, «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення» - 154413,2 тис.грн, «Культура і мистецтво» - 5538,5 тис.грн,  

«Фізична культура і спорт» - 1095,1 тис.грн, інші галузі – 9420,8 тис.грн. 

(трудовий архів, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, утримання та 

розвиток інфраструктури доріг, заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення, забезпечення відкритості у діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, книговидання, субвенції з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів, інші субвенції та інші видатки). 

Протягом звітного періоду здійснювались відповідні заходи, які дали 

можливість забезпечити у повному обсязі виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ, своєчасно провести розрахунки за спожиті 

бюджетними установами енергоносії, придбані продукти харчування і 

медикаменти та інші соціально-значущі видатки. Зокрема спрямовано із 

загального та спеціального фондів районного бюджету на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетних 

установ – 66231,3 тис.грн.; 

- придбання продуктів харчування та медикаментів – 2387,6 тис.грн.; 

- розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії в сумі – 

7347,4 тис.грн забезпечено безперебійне функціонування бюджетних установ та 

надання вчасних послуг населенню району; 

- інші виплати населенню (надання пільг, субсидій, компенсацій, 

допомог) – 148486,3  тис.грн. 

До загального фонду районного бюджету за 2017 року надійшла субвенція 

з міського та сільських бюджетів на виконання власних повноважень щодо 

виконання районних програм в сумі 19107,7 тис.грн, або 98,4% до плану 

(19415,0 тис.грн). 

До районного бюджету у 2017 році надійшла субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – на суму 5656,24 тис.грн, з них: 

- відділу освіти, молоді і спорту – на суму 2244,74 тис.грн (на заміну вікон у 

загальноосвітніх навчальних закладах – 875,74 тис.грн, придбання 

комп’ютерної техніки – 822,0 тис.грн, придбання мультимедійного обладнання 

– 440,0 тис.грн, придбання тенісних столів - 67,1 тис.грн, телевізійного 

обладнання – 39,9 тис.грн); 

- центральній районній лікарні - 2860,0 тис.грн (на придбання обладнання для 

відділення невідкладних станів – 1560,0 тис.грн, капітальний ремонт відділення 

невідкладних станів – 650,0 тис.грн, капітальний ремонт відділення 

анестезіології та реанімації з ліжками для інтенсивної терапії – 650,0 тис.грн); 
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- сільським радам – 227,5 тис.грн на придбання та встановлення дитячих 

ігрових майданчиків у Інгульській, Мар’ївській, Доброкриничанській, 

Лоцкинській сільських радах; 

- сільським радам – 324,0 тис.грн на придбання водоочисного обладнання для 

забезпечення питною водою населення Інгульської та Доброкриничанської 

сільських рад. 

З районного бюджету за 2017 рік виділено субвенції: 

- субвенцію сільським радам в сумі 7013,4 тис.грн., з них на утримання 

дошкільних навчальних закладів – 5939,2 тис.грн., закладів культури –                 

1074,2 тис.грн; 

- субвенцію з районного бюджету Баштанського району обласному бюджету на 

відновлення аеропортної діяльності КП «Миколаївський міжнародний 

аеропорт» - 300,0 тис.грн; 

- субвенцію з районного бюджету Баштанського району обласному бюджету на 

співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, в тому числі: корпус центру дитячої реабілітації та 

корпус хоспісу Баштанської центральної районної лікарні по вул.Ювілейній, 3, 

м.Баштанка – реконструкція з добудовою під хоспіс – 300,0 тис.грн; 

- субвенцію з районного бюджету Баштанського району обласному бюджету за 

рахунок субвенції Лоцкинської сільської ради на забезпечення придбання 

житла для сімей участників антитерористичної операції на сході України, які 

перебувають на квартирному обліку – 150,0 тис.грн; 

- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на матеріально-

технічне забезпечення райдержадміністрації та її структурних підрозділів –  

60,0 тис.грн, для 7 державної пожежно-рятувальної частина ГУ ДСНС у 

Миколаївській області на придбання пожежно-технічного озброєння пожежних 

рукавів (25 штук) – 33,0 тис.грн, на поліпшення матеріано-технічного 

забезпечення дільничних офіцерів поліції (на придбання автозапчастин для 

службового транспорту) – 50,0 тис.грн) –   128,0 тис.грн; 

- субвенцію з районного бюджету сільському бюджету на преміювання 

переможців конкурсу «Населений пункт кращого благоустрою і підтримки 

санітарного стану» (Інгульська сільська рада – 5,0 тис.грн, Лоцкинська сільська 

рада – 3,0 тис.грн, Старогороженська сільська рада – 1,0 тис.грн, 

Новоолександрівська сільська рада - 1,0 тис.грн) – 10,0 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року складає 

23793,308 тис.грн по управлінню соціального захисту населення 

райдержадміністрації (надання пільг, субсидій), виникло в зв’язку із 

недофінансуванням з державного бюджету. 

У 2017 році районним бюджетом передбачено кошти резервного фонду в 

сумі 15,0 тис.грн., які протягом звітного періоду  не використовувались. 

Впродовж 2017 року зусилля всіх учасників бюджетного процесу  

направлені, в першу чергу, на забезпечення додаткових надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, на безумовне виконання у повному обсязі надходжень 
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податків і зборів згідно з плановими показниками та ефективне використання 

бюджетних коштів.  

4. Управління державною власністю, дерегуляція та підприємництво. 

       Рішенням районної ради від 14.11.2016 №2 «Про затвердження Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у Баштанському районі на 2017-

2018 роки» погоджено та затверджено відповідну Програму. 

       З початку 2017 року в районі звітували про здійснення господарської 

діяльності 383 підприємства, з них великі – відсутні, середні – 7 (1,8% до 

загальної кількості підприємств району), малі – 376 (98,2% до загальної 

кількості) у тому числі мікропідприємства – 354, у розрахунку на 10 тис.осіб 

наявного населення їх кількість склала 102 одиниці (середні – 2 одиниці; малі – 

100; мікропідприємства – 94 одиниці). Кількість зайнятих працівників на даних 

підприємствах становить 2480 чоловік, розподіл за розмірами: середні –       

1245 чоловік (47,8% до загальної кількості працівників), малі – 1294 (52,2%) у 

тому числі мікропідприємства – 832 (33,5%).  Кількість найманих працівників 

на цих підприємствах становить 2166 чоловік, розподіл за розмірами: середні –       

1185 чоловік (54,7% до загальної кількості працівників), малі – 981 (45,3%) у 

тому числі мікропідприємства – 523 (24,1%). Витрати на оплату праці на 

підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності протягом 

звітного періоду склала 79054,8 тис.грн: на середніх – 56774,2 тис.грн (71,8 % 

до загальної оплати праці), на малих – 22280,6 тис.грн (28,2%) у т.ч. на 

мікропідприємствах – 10017,1 тис.грн (12,7%). 

        Ефективність малих і середніх підприємств оцінюється показником – обсяг 

реалізованої продукції (робіт, послуг), у поточному році даний показник 

становить 1394767,2 тис.грн, що у 4 рази більше показників 2016 року 

(360424,5 тис.грн), розподіл за розмірами: середні – 818662,3 тис.грн (58,7% до 

загального обсягу реалізації), малі – 576104,9 тис.грн (41,3%) у т.ч. 

мікропідприємства – 172046,7 тис.грн (12,3%). 

       Основними видами економічної діяльності малих і середніх підприємств 

району, як загалом по країні, залишається оптова та роздрібна торгівля, операції 

з нерухомим майном, переробна промисловість, будівництво, платні послуги 

населенню. Переважна більшість суб’єктів малого і середнього підприємництва 

задіяна в сфері платних послуг населенню. Сфера побутових послуг (перукарні, 

салони краси, ремонт одягу, ремонт побутової техніки та ін.) майже на 96% 

формується за рахунок приватних підприємців – фізичних осіб. Станом на 

01.01.2018 зареєстровано 2193 суб’єкта господарювання (2016 рік – 2060 осіб): 

з них 1040 юридичних осіб, 1153 – фізичних осіб. Скасували державну 

реєстрацію з початку 2017 року 179 осіб, з них 161 – фізична особа, 18 – 

юридичних осіб.          

         Згідно з вимогами пункту 8 Закону України від 28.12.2014 №76-VIII  «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих 

актів України» обмежено проведення контролюючих заходів державними 

контролюючими та наглядовими органами. Відповідно до діючого 

законодавства управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації з початку 2017 року, в межах повноважень, протягом 
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січня-грудня 2017 року проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

питань оплати та нормування праці з 492 суб’єктами господарської діяльності, 

надано 73 рекомендації, які враховано в роботі. Заходи проводились серед 

підприємців, найманих працівників, керівників підприємств.  

        У Баштанському районі при райдержадміністрації функціонує 1 центр 

надання адміністративних послуг (далі-ЦНАП), який утворено відповідно до 

розпорядження голови райдержадміністрації від 07.10.2013 №333-р «Про 

утворення центру надання адміністративних послуг» відповідно до вимог 

Закону України «Про адміністративні послуги» та на виконання розпорядження 

голови Миколаївської облдержадміністрації від 05.12.2012 №410-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Закону України «Про 

адміністративні послуги на території Миколаївської області». ЦНАП 

укомплектований матеріально-технічним обладнанням, а саме: комп’ютерами в 

кількості 5 штук, принтерами в кількості 2 штук,  багатофункціональний 

пристрій – 2 штуки, меблі (шафи, стільці, столи) та телефонні апарати в 

кількості 3 штук. 

      У 2017 році роботу ЦНАП забезпечував персонал в кількості 5 осіб: 3 

адміністратора, 1 кадастровий реєстратор відділу Держгеокадастру у 

Баштанському районі та 1 державний реєстратор, з реєстрації юридичних та 

фізичних осіб-підприємців.    

      У 2017 році через центр надання адміністративних послуг надано                   

3667 адміністративних послуг,  а в 2016 році – 2362 адміністративні послуги,  

що на 1305 послуг більше ніж у 2016 році, або на 64%. У перерахунку на      

1000 мешканців у 2017 році надано 98 послуг, а в 2016 році - 63 послуги.                   

У 2017 році за консультацією звернулось 3700 громадян. 

      Внаслідок децентралізації адміністративних послуг, передбачених Законами 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації 

повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців», з лютого 2016 року Баштанська районна державна адміністрація 

взяла на себе повноваження суб’єкта державної реєстрації прав.  У результаті, 

до районного бюджету від реєстрації бізнесу в 2017 році надійшло                

78,18 тис.грн. 

5. Промисловість, сільське господарство, будівництво та інвестиції, 

транспорт та зв'язок. 

     Відповідно до статистичних даних за січень-грудень 2017 року 

промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції 

(робіт, послуг) на суму 746393,6 тис.грн. (за відповідний  період минулого року 

– 549981,7 тис.грн.), темп росту складає 135,7%, у тому числі виробництво 

харчових продуктів – 733012,8 тис.грн, або 98,2% від загального обсягу 

реалізації, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 

– 344,3 тис.грн, або 0,1%  від загального обсягу промислової продукції, забір, 

очищення та постачання води – 10848,5 тис.грн., або 1,7% загального обсягу. 

Водночас, майже вся реалізована продукція представлена споживчими 
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товарами короткострокового використання – 99,0%, товари проміжного 

споживання та інвестиційні товари мають у загальному обсязі реалізованої 

продукції за основними промисловими групами – 0,1% та розподілення 

електроенергії, газу та води – 0,9%. 

     За 2015 рік промисловими підприємствами району реалізовано промислової 

продукції (робіт, послуг) на суму 425345,6 тис.грн. (за відповідний період 

минулого року –  530320,3 тис.грн.), темп зниження складає 83,4%. У 2014 році 

промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції 

(робіт, послуг) на суму 530320,3 тис.грн. (за відповідний період минулого року 

–  563148,8 тис.грн.), темп зниження становить 94,2%. 

         Сільське господарство є однією з основних галузей народного 

господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя 

безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та 

харчової промисловості. У сільському господарстві, як і в інших галузях 

суспільного виробництва, відбувається постійний розвиток і вдосконалення 

продуктивних сил і на цій основі зростає ефективність сільськогосподарської 

праці. Баштанщина - це  аграрний край. Агропромисловий комплекс є  

потужною галуззю, завдяки якому вирішуються питання продовольчої безпеки 

району, зайнятості населення, соціального розвитку села.    

 У процесі реформування на території району створено 74 товариства з 

обмеженою відповідальністю, акціонерних та приватних підприємств,            

463 фермерських господарства, більше 2200 одноосібників. 

          Рослинництво є базою аграрного виробництва. Підвищення врожайності 

зернових – основний шлях підвищення ефективності виробництва зерна та його 

запасів. На врожайність, головним чином, впливає впровадження 

високоврожайних районованих сортів, використання високоякісного 

насінневого матеріалу, внесення добрив та погодні умови.   

У 2017  році зібрано ранніх зернових на площі 52,8 тис.га  (площа до 

збирання  52,8 тис.га), що на 600 га більше минулорічних посівних площ             

(2016 рік – 52,2 тис.га) з них: ячмінь озимий та ярий зібрано 21,0 тис.га       

(2016 рік – 26,7 тис.га), валовий збір – 53,288 тис.тонн, що становить                

70 відсотків минулорічних показників (2016 рік  – 76,095 тис.т), середня 

врожайність – 26,4 ц/га, на 1,6 ц/га менше показників 2016 року (2016 –          

28,0 ц/га), пшениця озима та яра - 30,852 тис.га, валовий збір – 92,64 тис.тонн, 

111% до минулорічних показників, середня врожайність – 28,0 ц/га (-6 ц/га), 

гороху зібрано на площі 655 га, 100% (до збирання  655 га) середня врожайність 

14,3 ц/га, валовий збір – 936 тонн.   

Ріпак зібрано на площі 2,12 тис.га  (2016 рік – 2,84 тис.га ), валовий збір – 

2,5 тис.тонн на рівні показників минулого року (2016 рік  - 2,5 тис.тонн),  

середня врожайність – 11,7 ц/га (2016 рік – 8,7 ц/га), що на 3,0 ц/га більше 

показників минулого року. 

З пізніх культур зібрано: просо – 300 га (2016 рік -270 га), урожайність    

11 ц/га (-4 ц/га, 2016 рік – 15 ц/га), валовий збір 330 тонн, що на 75 тонн менше 

показників 2016 року (2016 рік – 405 тонн); гречка – 100 га, площа на 80 га 

менше минулого року (2016 рік – 180 га), валовий збір 20 тонн, 16 відсотків 
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минулорічних показників (2016 рік – 126 тонн), при урожайності 2 ц/га, що на   

5 ц/га менше 2016 року. Крім того, зібрано картоплі на площі 900 га 

аналогічний період минулого року - 100,0%, валовий збір 5400 тонн, що на   

3600 тонн менше минулорічних показників (2016 рік - 9000 тонн) при 

урожайності 60 ц/га (-40 ц/га), овочів на площі 600 га аналогічний період 

минулого року 425 га, валовий збір 4200 тонн, що на 1614 тонн менше, ніж у 

2016 році (2016 рік - 5814 тонн)  при урожайності 70 ц/га (2016 рік - 136 ц/га). 

 Серед технічних культур провідне місце займає соняшник. Так, у              

2017 році зібрано соняшника на площі 32,639 тис.га (2016 рік –32,7 тис.га),  

валовий збір 44,511 тис.тонн, що на 14,389 тис.тонн менше, ніж у 2016 році 

(58,900 тис.тонн) при середній врожайності 13,6 ц/га (-5,4 ц/га).  

На сьогодні  під урожай 2018 року посіяно 1,331 тис.га ріпаку (2016 рік - 

3,0 тис.га), озимої пшениці 32,0 тис.га - 100% до плану (2016 рік -                    

30,021 тис.га),  озимого ячменю 14,120 тис.га - 100,0% до плану (2016 рік –  

12,0 тис.га). Погодні умови були задовільними для росту та розвитку озимих 

культур, озима пшениця перебуває у стані зимового спокою. Мінімальна 

температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння знижувалась до -0,2 оС 

морозу, тому вся озимина знаходиться у задовільному стані. 

          За 2017 рік сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано 

зернових та зернобобових культур у натуральному виразі 62367,6 тонн,  160,3% 

минулорічних показників  (2016 рік – 38906,79 тонн),  середня ціна реалізації 

3664,1 грн. за тонну (+271,42 грн.), (2016 рік – 3392,68 грн.).  Реалізовано 

соняшника за звітний період 45859,2  тонни 188,6 % (2016 рік – 24315,58 тонн), 

середня ціна реалізації 8484,8 грн. за тонну, що на 271,37 грн. менше ціни 

минулого року (2016 рік – 8754,17 грн.), плодових культур реалізовано       

2328,7 тонн 60,3%  (2016 рік – 3861,85 тонн) середня ціна реалізації  6072,8 грн. 

за тонну,  що на 1187,21 грн.  більше  ціни минулого року (2016 рік –        

4885,59 грн.)     

Наявність культур зернових, зернобобових на підприємствах, що 

займаються зберіганням та переробкою зерна, і в сільськогосподарських 

підприємствах на звітну дату складає 46724  тонни, що на 29856,13 тонн  

більше, ніж у 2016 році  (2016 рік – 16867,87  тонн),  насіння соняшнику –  

13517 тонни,  у 1,3 рази менше до минулорічних показників (2016 рік – 

17418,81 тонна).  

Для проведення комплексу весняно-літніх польових робіт 2018 року 

розпочато накопичення паливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив. 

На даний час при потребі дизельного пального 1500 тонн закуплено 500 тонн 

(33% до потреби) та 5000 тонн мінеральних добрив, забезпеченість становить 

38,2% при потребі 13100 тонн.  

Відповідно до попередньої структури посівних площ навесні необхідно 

досіяти 15,3 тис.га ярих зернових і зернобобових культур (2017 рік –              

15,7 тис.га). Для забезпечення посіву ярового клину в районі засипано насіння 

ячменю – потреба 1273 тонни, засипано - 1273 тонни  100%,   пшениці – 

потреба 32 тонни, засипано - 32 тонни 100%,  зернобобових – потреба            

150 тонн, засипано 100%.   
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Для виконання комплексу польових робіт 2018 року машино - тракторний 

парк району нараховує  640  тракторів,  336  зернових комбайнів у т.ч.                

137  іноземного виробництва, 440 сівалок, 445 культиваторів,  320 плугів,         

165 борін дискових. 

        На сьогоднішній день стовідсотково відремонтовано зчіпки, борони зубові 

та культиватори, на 100% відремонтовані борони дискові, сівалки, плуги, 98 % - 

тракторів, ведуться роботи по ремонту зернозбиральних комбайнів. 

Аналіз підсумків роботи  тваринницької галузі за 2017 рік свідчить про 

скорочення поголів’я корів у господарствах усіх категорій району. Так, станом 

на 01.01.2018 у господарствах усіх категорій нараховувалось 7169 голів корів, 

що на 18,0% менше в порівнянні з 2016 роком (8679 голів), тенденція 

зменшення поголів’я спостерігається і в сільгосппідприємствах. Станом на          

1 січня 2018 року по сільгосппідприємствах району налічується  333 голови 

корів, тоді як на 01.01.2017 – 334 голови. Причиною скорочення поголів’я в 

сільгосппідприємствах та у населення є низькі ціни на молоко, тому 

вирощування худоби стало нерентабельним. 

 Поголів’я свиней скоротилось у всіх категоріях господарств з                 

6888 голів (станом на 01.01.2017) до 6249 голів (станом на 01.01.2018), що на 

639 голів, або на 10,0% менше. В господарствах району станом на 01.01.2018 

налічується 1512 голів свиней, а що на 346 голів (17,0%) менше в порівнянні з 

минулим роком. Таке скорочення відбулось за рахунок того, що                    

ТОВ «Еко Парк» вирізав свиней з поголів’ям 185 голів, ТОВ «Світоч» 

ліквідував свиней з   поголів’ям 70 голів та «Богданівський плодорозсадник» 

також ліквідував свиноферму з поголів’ям 26 голів.  

У сільгосппідприємствах району на 1 січня 2017 року нараховувалось                    

254774 голів птиці.  Протягом  2017 року відбулось скорочення поголів’я птиці 

на 92353 тис. голів, або 37,0% але станом на 01.01.2018 року було придбано 

курчат у кількості майже 90000 тис. шт. Тому станом на 01.01.2018  птиці усіх 

видів складає 251530 голів. 

Загалом у всіх категоріях господарств станом на 01.01.2018 поголів’я овець 

зменшилось на 9,0% до рівня 2016 року. У сільгосппідприємствах поголів’я 

овець збільшилось на 8,0% і на кінець 2017 року склало 65 голів. 

Зменшення чисельності поголів’я корів призвело до зниження обсягів 

виробництва молока в господарствах району. Від так, виробництво молока у 

господарствах усіх категорій скоротилось на 22,5%. Сільськогосподарськими 

підприємствами району у 2017 році вироблено молока 547,3 тонни,  що 

становить 79,6%. Основними виробниками молочної продукції на території 

Баштанського району є ПП «Злагода» (220 голів великої рогатої худоби) та 

СТОВ «Світоч» (156 голів великої рогатої худоби).  

Скорочення обсягів виробництва м’яса у всіх категоріях господарств 

склало близько 36,7%. У сільськогосподарських підприємствах району у           

2017 році відбулося зниження обсягів виробництва мяса на 32,2%. Протягом 

2017 року підприємствами вироблено 110,2 тонн свинини, 66,5 тонн яловичини, 

20,2 тонни м’яса птиці. Основними виробниками свинини серед 

сільськогосподарських підприємств району є  ДП «Маліцький агро» та              
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ТОВ «Еко Парк». Середньодобові прирости свиней склали 203,0 грамів, що на          

33 грами або на 15,0% менше відповідного показника минулого року. 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби теж дещо зменшились в 

порівнянні з минулим роком, а саме на 34,9% і складають 224,4 грамів. 

Близько 80% яєць району виробляється  ТОВ  «Баштанська птахофабрика». 

На 01.01.2018 підприємство утримує 251530 голів птиці. За 2017 рік 

підприємством вироблено 45079,3 тис.шт.яєць, що становить 101,0% в 

порівнянні з 2016 роком. 

За результатами проведеної інвентаризації станом на 01.01.2018 на 

територіях місцевих рад району функціонує 470 особистих селянських 

господарств з поголів’ям корів від 3 до 5 і більше голів. У тому числі                      

421 господарство утримують від 3 до 5 корів, 41  господарство з чисельністю 

корів  від 6 до 10 голів, 6 – від 11 до 15 голів корів та 2 – від 16 до 20 голів 

корів. У даних господарствах утримується 1876 голів корів. 

Найбільше таких господарств на території Інгульської,               

Привільненської сільських рад та Христофорівської, Пісківської та 

Плющівської об’єднаних територіальних органів.  

Закупівлю молока в господарствах населення здійснюють                                

33 заготівельних пункти створених молокопереробними підприємствами      

ТДВ «Баштанський сирзавод» (м.Баштанка), ПАТ «Лакталіс - Миколаїв»                    

(м. Миколаїв), ТОВ «Білий сир» (м.Нова Одеса). 

Одним із проблемних питань у тваринництві залишається відсутність 

великотоварного виробництва з ефективними ресурсозберігаючими 

технологіями. Нині діючі ферми потребують переоснащення технологічних 

процесів виробництва. Сільгосппідприємства не мають можливості провести 

реконструкцію тваринницьких приміщень під новітні технології з причини 

відсутності обігових коштів та відсутності пільгового кредитування. 

        У системі заходів, спрямованих на стабілізацію агропромислового 

комплексу та подальший розвиток економіки галузі, важлива роль відводиться 

залученню та раціональному використанню інвестицій.  

ТОВ «Баштанська птахофабрика» реалізується інвестиційний проект 

«Впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва», з 

впровадженням якого, буде збільшено кількість поголів’я птиці, обсяги 

виготовлення комбікормів, модернізовано умови розведення птиці, також 

придбано необхідне сучасне обладнання. ТОВ «Баштанська птахофабрика» 

займається будівництвом, реконструкцією та модернізацією підприємства, у 

2016 році збудовано та введено в дію пташник  № 6, обсяг виробництва 

продукції 14,2 млн.шт.  У 2018 році планується розширити масштаби 

підприємства за рахунок будівництва пташника №7, на сьогодні відсоток 

готовності пташника становить 55%, очікуваний ефект виробництва продукції 

за рік становитиме – 13,0 млн. шт., введення в дію його планується у 2019 році, 

також проведена реконструкція курчатника №4, відсоток готовності – 50%  

введення в дію його планується у 2018 році. 

У розробці інвестиційні проекти  ф/г «Аетіт» розведення риби, а саме 

форелі, та  ДП «Хлібокомбінат» Баштанської райспоживспілки впровадження  
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ресурсозберігаючих технологій у хлібопекарському виробництві шляхом 

переоснащення та встановлення енергетично економічного  устаткування. 

Актуальність проекту зумовлена загальним незадовільним станом 

функціонування підприємства, зниженням якості виробництва хлібобулочної 

продукції, необхідністю пошуку напрямів удосконалення відповідно до змін, 

що відбуваються в галузі.  

У 2017 році ТДВ «Зоря Інгулу» введено в експлуатацію лінію по 

виробництву соків. Форма тарування -  скляна банка розміром 1літр, 1,25 літрів, 

1,85 літрів.  Потужність – 1т/год. Асортимент продукції – соки з яблук, слив, 

абрикос, вишні, персику та груші. Фактично у  2017 було вироблено 16 тонн 

продукції. Дана продукція буде реалізовуватися на ринках Баштанського 

району та за його межі.  

Також, у 2017 році реалізовано два проекти відновлення зрошуваних 

земель. ТОВ «Агро Капітал Центр» придбано 4 поливальні установки 

фронтального типу  Zematik., 2 поливальні установки введено в експлуатацію.              

ТДВ «Зоря Інгулу» впроваджено крапельне зрошення на 227 га саду з метою 

підвищення врожайності та забезпечення району та області фруктами. 

ПСП «Енеїда» займається впровадженням сучасних технологій 

крапельного зрошення під полуницю.  

У районі іде ефективне переоснащення машинно-тракторного парку 

сільгосппідприємств району. Тільки за останні три роки в районі закуплено 

понад 100 одиниць нової техніки на суму більше 70,0 млн.грн. А саме, за  

період 2017 року передовими господарствами району було закуплено:                 

ф/г «Громада» придбано подрібнювач, культиватор КПС, мотигу для обробки 

грунту, розприскувач мінеральних добрив, трактор Т150 та сівалку СІВА;            

ф/г «Когут В.В.» було придбано новий плуг та сівалку; ПСП «Корона»                     

2 трактори фірми New Holland, подрібнювач стерні та розприскувач 

мінеральних добрив.  

Ф/г «Головченко В.В.» розпочато виробництво  пелетів,  із збільшенням 

попиту на пелети зростає ефективність їх використання та розширюються 

сфери застосування, адже пелети стали джерелом енергії як для приватних 

будинків так і промислових підприємств.  

Важливим напрямом розбудови аграрного сектора економіки є розвиток 

сільськогосподарських кооперативів. Станом на 1 січня 2018 року в 

Баштанському районі зареєстровано 5 сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, з яких фактично здійснюють свою діяльність 3 СОК, а саме: 

1. СОК «Український хребет», основний напрямок діяльності СОК  

допоміжна діяльність в рослинництві.  Кількість членів кооперативу 41 чоловік. 

Мають у користуванні  сільськогосподарську техніку (трактор «Бєларус» 82.1, 

борону дискову АТД- 2.5/26  та розкидач мінеральних добрив) вартість яких 

загалом на 791,0 тис.грн. 

2. СОК «Явкинський пролісок» основний напрямок діяльності СОК  

допоміжна діяльність у рослинництві. На даний час кількість членів 

кооперативу 41 чоловік,  працюючих в кооперативі 3 чоловіки. Придбано 
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сільськогосподарську техніку (трактор «Бєларус»  82.1, сівалка СЗ-3,6, дискова 

борона АТД – 2,5Н, косарка роторна Z-069). 

 3. У вересні 2017 року відбулося урочисте відкриття сімейної ферми, 

створеної у рамках проекту USAID/ Партнерство заради інновацій: «Розвиток 

сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи», 

що виконується МБФ «Добробут громад» в партнерстві з  Данон – Україна, 

ДОГО « Сільськогосподарська консультаційна служба» та ОСОК «Господар» за 

співфінансування Данон Екосистем Фонду, Heifer International та проекту 

Уряду Канади. Проект виконується за підтримки Міністерства аграрної 

політики та продовольства, яке є також бенефіціаром. Дана сімейна ферма 

створена на базі господарства члена сільськогосподарського  обслуговуючого 

кооперативу «Мальва», який складається з 24 членів та 2 працюючих у ньому 

осіб. Сімейна ферма створена на 20 голів ВРХ зі встановленим міні танкером-

охолоджувачем забезпечить регулярне постачання молока 1 гатунку через СОК 

«Мальва». У своєму користуванні  СОК «Мальва» має  2 сівалки , трактор МТЗ 

та кормозбиральний комбайн загальна вартість яких складає 340,0 тис.грн. 

  У 2017 році ТДВ «Зоря Інгулу» виплачено 2263,4 тис.га державної 

підтримки розвитку хмелярства, закладення молодих садів, ягідників та 

виноградників і нагляд за ними.  Також погашено кредиторську заборгованість 

2012 року по даній підтримці в сумі 4794,750 тис.грн. 

         Станом на 01.01.2018 обсяг виконаних будівельних робіт складає           

2526,0  тис.грн, що становить 0,1% до загального обсягу будівельних робіт по 

області. Частка до загального обсягу виконаних будівельних робіт у районі: 

нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 0,1%; 

капітальний ремонт – 33,6%; поточний ремонт – 66,3%. Згідно із даними 

статистичної звітності у районі протягом 2017 року введено в експлуатацію  

671 кв.м житлової площі, до загального обсягу – 0,1%, до минулого року – 

65,5%, прийнято в експлуатацію 3 нові будівлі. Будівництво за рахунок 

бюджетних коштів усіх рівнів не ведеться по причині відсутності фінансування. 

          Освоєно капітальних інвестицій – 118412,0 тис.грн, у тому числі 

інвестиції в материальні активи (житлові будівлі -1119,0 тис.грн, нежитлові 

будівлі – 6169,0 тис.грн, інженерні споруди – 815,0 тис.грн, машини, 

обладнання та інвентар –  95889,0 тис.грн, транспортні засоби – 9511,0 тис.грн) 

та інвестиції в нематериальні активи, або 1,6% до загального обсягу по області, 

на 1 особу – 3139,7 грн. 

  Відповідно до проведеного райдержадміністрацією у серпні 2016 року 

конкурсу, здійснення пасажирських перевезень на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, 

здійснювало  ТОВ «Миколаїв-Авто», яке виконувало пасажирські перевезення 

по 9 маршрутам району, із 16 січня 2018 року припинило перевезення на всіх 

маршрутах.  

 У даний час райдержадміністрацією готується проект розпорядження 

щодо проведення конкурсу з організації перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території Баштанського району. 
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       Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними 

особами-підприємцями) за січень-грудень 2017 року надано пасажирських 

послуг в обсязі 1801,1 тис.пас.км, що на 8,1% менше, ніж за відповідний період 

минулого року. При цьому перевезено 25,9 тис.пасажирів (0,03% від загальної 

кількості), що на 28,8% менше минулорічних показників. 

      За січень-грудень 2017 року операторами автомобільного транспорту 

виконано вантажооборот у розмірі 5588,2 тис.ткм, при цьому замовникам 

доставлено 44,2 тис.т вантажів, що відповідно більше на 13,8% та на 0,7% 

менше, ніж у 2016 році.      
        Станом на 01 січня 2018 року  оновлено  інвестиційний паспорт району, що 

містить 58 інвестиційних пропозицій. Основними напрямками інвестування є: 

промисловість, сільське господарство, житлово-комунальне господарство, 

спорт, культура, туризм. Одним із пріоритетів розвитку району є соціальні 

проекти та ініціативи громад. Інформація щодо інвестиційного потенціалу 

району розміщено на офіційному сайті районної ради та райдержадміністрації у 

розділі «Інвестиційна діяльність». 

6. Енергоефективність і енергозбереження. 

Протягом останніх 3-х років у закладах соціальної сфери району проведено 

заміну металопластикових вікон та дверей в кількості 1214 штук на загальну 

суму 1 523,4 тис.грн, згідно із технічним регламентом проводиться заміна 

приладів обліку природного газу, води та лічильників електроенергії. У цілому 

встановлено 114 багатотарифних лічильників електроенергії, що тільки в 

мережах зовнішнього освітлення (82 шт.) дає можливість економити до 40 

відсотків електроенергії, багатотарифний облік електроенергії стовідсотково 

ведеться на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства району.          

95 відсотків електричних ламп розжарювання  мереж зовнішнього освітлення 

замінені енергоефективними. На 5 об’єктах відділу освіти, молоді та спорту і 8 

об’єктах органів місцевого самоврядування встановлено електроопалення, ще 2 

переведено на тверде паливо. 

Протягом  2017 року громадянами за власні кошти виконано 41 проект по 

переведенню опалення осель на електричне, що дасть змогу зекономити біля  

91 тис.куб.м. природного газу за рік, всього за останні 3 роки реалізовано 112 

таких проектів, приблизна економія газу біля 300 тис.куб.м. на рік. За останній 

рік різко зросла кількість опалюваних осель твердими видами палива: вугілля, 

дрова, пілети тощо. 

        Підприємство «НІК СОЛАР» м. Київ в січні 2018 року отримало дозвіл на 

розробку детальних планів території земельних ділянок на території 

Костичівської сільської ради – 32 га та Марївської – 45 га для будівництва 

електростанцій з використання енергії сонця. Термін впровадження даних 

проектів до кінця 2018 року.   

Впровадження інвестиційних проектів направлених на виробництво 

електричної енергії з відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів 

палива, створення нових виробництв з виготовлення альтернативних видів 

палива та проведення комплексної термомодернізації житлових будинків, 

об’єктів соціальної сфери та будівель установ бюджетної сфери не 
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здійснюється по причині відсутності коштів у місцевих бюджетах та 

відсутності інвестицій. 

З метою сприяння залученню іноземних і внутрішніх інвестицій, 

кредитних ресурсів, грантів для розвитку економічного потенціалу міста, 

пошуку потенційних інвесторів у 2017 році було створено відділ 

енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій Баштанської 

міської ради. 

       Енергозберігаючі заходи - термосанація житлових будинків проводиться 

мешканцями-власниками житла за власний рахунок або із залученням 

кредитних коштів державної програми «Теплий дім». Населенням району 

протягом 2017 року отримано 105 кредитів на загальну суму 1178,13 тис.грн 

для впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді, відповідно до 

Державної програми з енергозбереження, у 2016 році дані показники складали 

відповідно 95 кредитів на суму 1129,781 тис.грн.  

На сесії районної ради від 14.11.2016 №3 затверджена Програма 

часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у 

житловому фонді Баштанського району на 2016-2020 роки.  Програма 

розміщена на офіційному сайті районної ради та райдержадміністрації. В той 

же час, Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» внесло дві суттєві, 

на їх погляд, пропозиції по внесенню змін до даної Програми, які були 

враховані та внесені до Програми на сесії районної ради яка відбулася               

20 грудня 2016 року. Миколаївському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» 

25.09.2017 направлено на розгляд проект Договору до районної Програми, який 

підписаний 27.11.2017 за №16. 

У 2017 році АТ «Ощадбанк» оформлено кредитів на відшкодування 

вартості енергоефективного обладнання та/або матеріалів 8 мешканцям району 

на суму 28 733,82 грн за кошти районного бюджету. 

Річний обсяг фінансування даної Програми із районного бюджету складає 

50 тис.грн. 

На сьогодні Баштанська міська рада 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 міської ради 

розпочата робота з розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку одним 

із основних перспективних заходів щодо росту надходжень інвестицій в 

економіку є створення позитивного інвестиційного привабливого іміджу 

громади.  

Крім того, протягом 2017 року Баштанська ОТГ впроваджувала проект 

Ресурсоефективні громади та інвестиції, мета якого, скоротити 

енергоспоживання та ефективно використовувати ресурси та залучити 

інвестиції для впровадження ресурсозберігаючих заходів. У рамках даного 
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проекту нами розпочато роботу з системою щоденного моніторингу 

споживання ресурсів, аналізу та контролю отриманих даних АІС 

«Енергосервіс». 

На даний час, перед районною радою, райдержадміністрацією відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №732-р «Про 

затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного 

менеджменту в бюджетних установах» стоїть завдання щодо організації 

виконання даного розпорядження, а саме, визначення відповідальних та 

розробка Планів заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту 

в бюджетних установах району, створення відкритої бази даних 

експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель бюджетних установ 

району, розробка положення про розподіл та використання коштів, 

заощаджених бюджетними установами для стимулювання впровадження 

системи енергоменеджменту тощо, що в комплексі забезпечить впровадження 

енергетичного менеджменту в бюджетних установах району.  

7. Соціальний захист та соціальні послуги, ринок праці та доходи 

населення. 

         Забезпечення в районі державної політики щодо регулювання ринку праці, 

зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю, посилення соціального 

захисту безробітних здійснювалось через реалізацію районної Програми 

зайнятості населення Баштанського району на період до 2017 року, 

затвердженої рішенням районної ради від 06 червня 2013 року №5 на 25 сесії 

шостого скликання.  

         Завдяки взаємодії на засадах соціального партнерства районних органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок  

реалізовувались заходи та основні показники Програми, направлені на 

збереження перспективних та створення нових робочих місць, розвитку 

трудового потенціалу, удосконалення системи соціально - трудових відносин. 

     Стан соціально-економічного розвитку регіону напряму пов’язаний з 

виконанням планів намічених Програмою зайнятості населення району.                                                                      

Програмою зайнятості населення на період до 2017 року передбачено 

працевлаштувати на вільні та новостворені робочі місця щороку 1170 чоловік із 

числа осіб, що перебувають на обліку та зареєстрованих безробітних, 

направити на навчання та перенавчання 254 чоловік, залучити до участі в 

оплачуваних громадських роботах 345 чоловік, створити в усіх сферах 

економічної діяльності 260 нових робочих місць.  

З початку 2017 року в усіх сферах економічної діяльності за сприяння 

районного центру зайнятості працевлаштовано 1028 осіб, у 2016 році -          

1182 особи. Протягом 2017 року в районі створено в усіх сферах економічної 

діяльності 262 робочих місця, за вказаний період 2016 року - 152 робочих 

місця. 

Протягом 2017 року, завдяки співпраці органів державної влади, 

місцевого самоврядування районним центром зайнятості, залучено до 

громадських та тимчасових робіт – 422 особи, у 2016 році - 382 особи,  
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направлено на навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації - 149 осіб, у 

2016 році -196 осіб. 

Зазначені робочі місця за умовами та рівнем оплати праці, технічним та  

технологічним рівнем не завжди відповідають меті створення робочих місць. 

Одночасно із створенням робочих місць відбувається процес їх ліквідації на 

інших підприємствах. 

Основна категорія громадян, що поповнює ринок праці - особи, які 

мешкають у селі та зайняті у сільському господарстві. Здебільшого це 

громадяни без професії, або ж робітничих професій. Питома вага безробітних в 

сільській місцевості, що знаходиться на обліку районного центру зайнятості, в 

районі не знижується і становить близько 63,0%. Управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації спільно з районним центром 

зайнятості та органами місцевого самоврядування намагається вирішити 

питання зайнятості сільських безробітних, так протягом січня – грудня          

2017 року працевлаштовано 623 чоловіки, направлено на громадські та 

тимчасові роботи (тимчасова зайнятість) – 327 чоловік, направлено на 

навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 101 особа, протягом       

2016 року працевлаштовано 719 чоловік, направлено на громадські та 

тимчасові роботи (тимчасова зайнятість) –229 чоловік направлено на навчання 

– 147 осіб. 

          Районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації сприяють самостійній зайнятості та розвитку 

підприємницької ініціативи серед молодих безробітних громадян. З метою 

орієнтації на підприємницьку діяльність районним центром зайнятості 

організовуються семінари, круглі столи тощо. Враховуючи специфіку 

регіонального ринку праці та економічний стан більшості підприємств міста та 

району, акцентується увага на професії, які дають змогу займатися 

підприємництвом та індивідуальною трудовою діяльністю, що сприяє високому 

рівню працевлаштування після навчання. Із Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття з початку 

2017 року виплачена одноразова допомога для відкриття підприємницької 

діяльності 2 особам, у 2016 року виплачена одноразова допомога для відкриття 

підприємницької діяльності 5 особам. 

УСЗН, районний центр зайнятості населення сприяють у 

працевлаштуванні молоді, інвалідів, одиноких батьків, безробітних віком від 50 

років та пільговій категорій громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на 

ринку праці на нові робочі місця. Протягом  2017 року працевлаштовано 69 осіб 

зазначених категорій. 

         З початку 2017 року у районному центру зайнятості на обліку перебували 

40 осіб (2016 – 42 особи) з обмеженими фізичними можливостями, із яких 

протягом січня - грудня 2017 року працевлаштовано – 7 осіб (2016 – 10 осіб), 

залучено до громадських та тимчасових робіт - 3 осіб (2016 – 6), 1 особа 

пройшла профнавчання.   
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          На виконання Закону України «Про колективні договори і угоди» 

підприємствами, установами та організаціями району станом на 01.01.2018 

укладено 122 колективних договори.   

        Кількість підприємств, на яких закінчено терміни дії колективних 

договорів  (2016 рік) та необхідно укласти колективні договори на 2018 рік, – 

на 82 підприємствах, установах та організаціях.  Станом на 01 січня 2018 року 

зареєстровано нових колективних договорів - 45, у тому числі: терміном на        

1 рік - 3 одиниці, терміном на 2 – 3 роки – 11, на 4 - 5 років –  29, понад 5 років 

– 2 одиниці. 

           Кількість довгострокових колдоговорів, до яких внесено зміни у 

поточному році – 70 одиниць, у тому числі: на 1 рік – немає, на 2-3 роки – 31, 

на 4–5 років – 34, понад 5 років – 5 одиниць. Термін дії 7 договорів подовжено 

ще на один рік. 

           Районною комісією по контролю за відповідністю колективних договорів 

(угод) підприємств, установ та організацій чинному законодавству та за 

порядком реєстрації колективних договорів і угод здійснюється якісна 

експертна оцінка та своєчасна повідомна реєстрація укладених колективних 

договорів відповідно до діючого законодавства, так протягом січня-грудня    

2017 року, комісією надано 145 зауважень та рекомендацій до колективних 

договорів та доповнень до них, а саме: до розділу «Оплата праці» - 98, до 

розділу «Режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку» - 10, до 

розділу «Охорона праці» - 26, інші розділи - 11. Протягом звітного періоду 

враховано 145 рекомендацій.    

           Протягом січня-грудня 2017 року проведено інформаційно-роз'яснювальну 

роботу на 46 підприємствах, установах та організаціях щодо виконання Закону 

України «Про колективні договори і угоди», під час яких надано                           

106 рекомендацій по усуненню типових недоліків (розділ «Оплата праці»), 

«Режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку». Суб'єктами 

господарювання надано відповіді по усуненню 106 зауважень. 

       З метою вивчення стану атестації робочих місць в районі, в управлінні  

соціального захисту населення райдержадміністрації створено реєстр робочих 

місць зі шкідливими і важкими умовами праці підприємств, установ і 

організацій району всіх форм власності. 

       Станом на 01.01.2018  виявлено 233 робочих місць зі шкідливими умовами 

праці на 20 підприємствах району. 

       З початку 2017 року ТОВ «Явкинський елеватор» виключено з реєстру  

підприємств зі шкідливими умовами праці, так як посади тракторист, 

електрогазозварювальник та елетрозварювальник виключено зі штатного 

розпису. 

       У 2017 році управлінням соціального захисту населення направлено           

12 листів керівникам підприємств, установ та організацій про необхідність 

проведення атестації.  

        З початку року спеціалістами управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу на         

50 підприємствах, установах і організаціях району. 
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Протягом січня – грудня 2017 року проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу на 56 підприємствах, установах і організаціях району та 

надано 205 рекомендацій щодо охорони праці на підприємстві. 

Велику роль у профілактиці травматизму, як виробничого так                             

і невиробничого характеру, відіграє робота районного координаційного 

комітету з безпечної життєдіяльності населення, де щоквартально 

розглядається стан виробничого травматизму  в районі, приймаються відповідні 

рішення для поліпшення становища та попередження випадків травматизму. 

Кількість травмованих у невиробничій сфері в районі протягом 2017 року 

складає 1062 чоловіки, з них 167 дітей віком до 14 років, у тому числі зі 

смертельними наслідками 27 чоловік, з них загиблих дітей 1 чоловік. 

Протячом січня – грудня 2017 року нещасні випадки невиробничого 

характеру були пов’язані з: транспортом - 25, з них 9 смертельних; падіннями 

455, випадкова дія неживих механічних сил – 334, вплив живих механічних сил 

35, нещасні випадки спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) 

20, випадкові отруєння та дія отруйних речовини - 12, з них 1 смертельний; 

випадкове отруєння та дія алкоголю - 2, з них смертельних 1; навмисне 

самоушкодження - 9, з них 7 смертельних; напад з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження - 31, з них 4 смертельні; віддалені наслідки зовнішніх 

причин захворюваності та смертності - 93. 

   Питання своєчасності та повноти виплати заробітної плати 

підприємствами, установами та організаціями Баштанського району постійно 

контролюється головою райдержадміністрації, тимчасово комісією з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій 

стипендій та інших соціальних виплат, управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації, керівниками галузевих підрозділів 

райдержадміністрації. З початку року 2017 року було проведено 24 засідання 

комісії, на яких розглядались питання погашення заборгованості, яка виникла 

на підприємстві ДП «Баштанський райавтодор». 

  Забезпечено постійний контроль за дотриманням підприємствами, 

установами та організаціями ст. 15 Закону України «Про оплату праці» щодо 

виплати заробітної плати в першочерговому порядку над іншими платежами. 

Своєчасне та в повному обсязі отримання заробітної плати за свою працю – це 

конституційне право кожного працюючого громадянина, адже несвоєчасна 

виплата заробітної плати, це порушення прав громадян, приниження їх гідності, 

формування відчуття нестабільності і невпевненості, невдоволення владою. 

  Забезпечено проведення щоденного моніторингу за своєчасністю виплати 

заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району з метою 

недопущення її виникнення. 

  Відповідно до проведеного аналізу, рівень середньої заробітної плати на 

економічно активних підприємствах району протягом 12 місяців 2017 року 

становить 5798,69 грн. у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року 

становить 3984,43 грн, ріст становить на 45,53%, у зв’язку з підвищенням 

мінімальної заробітної плати. 
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      Серед підприємств, установ і організацій району також спостерігається 

значна диференціація рівнів заробітної плати. Найвищий рівень 

середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника протягом       

2017 року відмічено на підприємствах промисловості – 7067,60 грн., сільському 

господарстві – 5358,90 грн., освіті – 5279,27 грн. Найнижчий рівень 

спостерігається в галузі торгівля і громадське харчування– 3505,42 грн. 

      Управлінням соціального захисту населення протягом 2017 року надана 

методична допомога та проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу щодо 

дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати та нормування праці 

на 56 суб’єктах господарювання, в ході яких зафіксовано порушення 

законодавства про працю, внесено 137 рекомендацій, які виконано. 

       На виконання доручення Міністрества соціальної політики України 

управління соцільного захисту населення здійснюється щомісячно моніторинг 

щодо виплати заробітної плати не нижче мінімальної, встановленої чинним 

законодавством. 

З метою забезпечення повного погашення заборгованості із заробітної 

плати на економічно активних підприємствах району, за участю професійних 

спілок та організацій роботодавців, при виникненні заборгованості із виплати 

заробітної плати, складаються графіки погашення заборгованості. 

Станом на 11.01.2018 заборгованість із виплати заробітної плати                 

на економічно активних підприємствах району становить 19,8 тис.грн., 

(листопад 2017 року), також не виплачена поточна заробітна плата за грудень 

2017 року в сумі 56,3 тис.грн., а саме на філії «Баштанський райавтодор»              

ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України». 

        Протягом 2017 року  призначено  державних допомог 3363 сім'ям на суму 

66251,2 тис.грн. Призначено субсидії та зроблено перерахунки 9235 сім’ям на 

суму 61487,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 

складає 23049,6 тис.грн. на оплату житлово-комунальних послуг та              

161,7 тис.грн на придбання твердого палива та скрапленого газу. 

       Спеціалісти управління відповідно до діючого законодавства без 

особистого звернення громадян протягом року провели автоматичні 

перерахунки субсидій  та здійснили перерахунки у зв’язку зі зміною тарифів та 

цін на комунальні послуги.  

       За даними обліку ЄДАРП (єдиного автоматизованого реєстру  пільговиків) 

станом на 01.01.2018 перебуває на обліку 18651 особа, з них: ветерани війни – 

1018, ветерани праці – 3092, діти війни – 2490, постраждалі від ЧАЕС – 299, 

ветерани військової служби, органів  внутрішніх справ – 51, інваліди загального 

захворювання - 1930, СБУ – 2, пенсіонери освіти та медицини – 232, пенсіонери 

за віком – 7454, інші пільгові категорії – 2083. 

       Протягом 2017 року надано пільг: ветеранам війни та праці, ветеранам 

військової служби та внутрішніх справ на суму 3218,0 тис.грн. Кредиторська 

заборгованість станом на 01.01.2018 складає 480,7 тис.грн; за профознакою на 

суму 323,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 складає 

38,0 тис.грн; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
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на суму 51,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 складає 

6,4 тис.грн; нараховано пільг багатодітним сім'ям на оплату житлово-

комунальних послуг та послуг зв'язку на суму 793,7 тис.грн. Кредиторська 

заборгованість станом на 01.01.2018 складає 57,0 тис.грн. Відповідно до 

Постанови КМУ від 29.04.2004 №558 «Про затвердження Порядку призначення 

і виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають «соціальні 

послуги» компенсаційні виплати здійснено на загальну суму 325,3 тис.грн. 

Заборгованість відсутня. 

       Однією з функцій покладених на управління є нагляд за призначенням та 

виплатою пенсій. Спеціаліст з питань здійснення нагляду за додержанням 

вимог чинного законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій здійснює нагляд за своєчасністю і правильністю призначення 

(перерахунку) та виплати пенсій. У 2017 році перевірено 1105 пенсійних справ, 

з них – 371 нові пенсійні справи та 734 поточних перерахунків. Виявлено 2 

порушення.  

        Соціальний захист в Україні сьогодні  має принципово важливе значення 

для всіх без винятку аспектів суспільного життя.  Для зняття соціальної 

напруги в районі діють Комплексна програма соціального захисту населення  

«Турбота» та районна програма «Безбар'єрна Баштанщина» на забезпечення 

виконання заходів яких у 2017 році використано кошти в сумі –               

131198,8 тис.грн., у тому числі із районного бюджету - 402,8 тис.грн, а саме 

«Турбота» - 292,9 тис.грн, «Безбар'єрна Баштанщина» -109,9 тис.грн. 

Відповідно до заходів Програм надавалася грошова допомога 

малозабезпеченим, одиноким, інвалідам, які потрапили у складні життєві 

обставини. До відзначення свят річниці днів Перемоги у Другій світовій війні 

та річниці визволення України від фашистських загарбників ветерани війни 

отримали одноразову матеріальну допомогу розмірі 2.0 тис.грн кожному на 

загальну суму 29,0 тис.грн.   

        Особлива увага  управління соціального захисту населення приділяється 

роботі з учасниками бойових дій в зоні АТО. Створено реєстр, проводиться 

обстеження матеріально-побутових умов проживання. Станом на  01.01.2018 на 

обліку  перебуває  6  інвалідів війни, 352 учасника бойових дій,  із них             

12  поранених учасників бойових дій,  а також 6 членів сім’ї загиблих учасників 

АТО.  Всім вищевказаним громадянам надано  пільги  на житлово – комунальні 

послуги. Управління соціального захисту   проводить  розрахунки  вартості 

компенсації на комунальні послуги для учасників АТО та членів їх сімей і 

направляє для оплати міській, сільським радам району. Протягом 2017 року  

нараховано компенсацію  13 особам на загальну суму 24,2 тис.грн,  виплачено  

в повному обсязі, заборгованості немає. У 2017 році – 131 учасник АТО 

отримав грошову допомогу на суму 85,3 тис.грн. На обліку на забезпечення 

житлом в районі перебуває 15 учасників АТО. За рахунок коштів 

співфінансування обласного та місцевого бюджету придбано у 2017 році           

8 квартир.  

        Управління опікується тимчасово переселеними громадянами, яких в 

районі 66 чоловік (48 сімей). Ведеться облік, надається грошова допомога, 
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здійснюється перевірка перебування їх в районі. Всі сім’ї  отримали 

продовольчі набори, за потребую, надавались  канцелярські товари та речі, що 

були у вжитку. Для дітей даної категорії громадян разом з громадськими 

організаціями, церковними конфесіями, територіальним центром проведено 

Новорічне та Різдвяне свято, де вручено подарунки. 

Під пильною увагою управління є питання надання соціального захисту 

інвалідам, яких у районі 2280 чоловік. Протягом 2017 року в санаторіях 

оздоровлено 5 ветеранів війни, 14 осіб з інвалідністю  різних груп та категорій,  

1 особа спинального профілю захворювання, 9 учасників АТО. 7 інвалідів війни 

отримали компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку на суму 

3,1 тис.грн та 22 інваліди загального захворювання на суму 9,6 тис.грн. 

Компенсацію на ремонт, бензин та технічне обслуговування отримали      

10 інвалідів на суму 2,8 тис.грн та на транспортне обслуговування – 28 інвалідів 

на суму 10,1 тис.грн.  

До Централізованого банку даних введено  451 індивідуальні програми 

реабілітації інвалідів району, що становить 100%. Зроблено 113 замовлень  

технічних та інших засобів реабілітації та видано 207 направлень на протезно-

ортопедичні вироби. Видано з пункту прокату 26 різних технічних засобів 

реабілітації. Направлено списки інвалідів по зору І та ІІ групи в кількості          

36 осіб до міської та сільських рад щодо виплати компенсації на житлово-

комунальні послуги. 

П’ять інвалідів психічного розладу  направлено до інтернатних установ.  

До стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання 

інвалідів та осіб похилого віку територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району направлено 

7 ветеранів війни та праці.  

Спеціалістами управління та головою спілки інвалідів постійно ведеться  

моніторинг стану вільного доступу до новозбудованих та нововведених 

об’єктів соціальної та громадської інфраструктури.  

До приміщень  місцевих органів виконавчої влади, до об’єктів громадської 

та соціальної інфраструктури побудовано пандуси. Станом на 01.01.2018 в 

районі побудовано 160 пандусів, 57 – мають вільний доступ, до 46, де технічно 

неможливо встановити пандус,  встановлено  кнопки виклику, 1- облаштовано з 

порушенням ДБН. 

Протягом минулого року, управління працювало над складанням реєстру 

сімей, в яких проживають батьки, що зловживають спиртними напоями, 

відбували покарання  в місцях позбавлення волі, панує насилля в сім’ї та інше.   

        Управління постійно направляє листи у служби про виявлення таких сімей 

і прийняття відповідних мір, а також здійснюються виїзди в села району з 

метою перевірки неблагополучних родин та проведення  консультативно-

роз’яснювальної роботи. У 2017 році таких виїздів було 27. 

        Протягом минулого року надійшло 84 повідомлення про випадки насилля в 

сім’ї, із них 2 випадки насилля над неповнолітніми.  
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        Комісійно здійснюються виїзди та обстеження  таких сімей.  Проводиться 

відповідна робота щодо координації дій організацій задіяних в процесі надання 

допомоги постраждалим від насилля в сім’ї.  

       За звітний період у  Баштанському районі перебуває на обліку 280 сімей  

(462 дитини), які опинилися в складних життєвих обставинах. Під соціальним 

супроводом Баштанського  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді перебувало 13 сімей, в яких виховується 27 дітей. Крім того, 273 сім'ї  

отримують послуги за карткою обліку роботи з клієнтом. 

         За результатами роботи: 

- 8 сімей знято з соціального супроводу з позитивним результатом, 8 -

мінімізовано СЖО. 

  Проводилася робота  з 26  сім’ями, в яких є ризик вилучення дитини (в 

них 63 дитини). В ході здійснення соціальної роботи надано 123 соціальних 

послуги. 

Протягом року, управління разом з центром соціальних служб приймало 

участь у проекті: ”Впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми у Миколаївській області”.  

У рамках цього проекту проведено треніг для фахівців з соціальної 

роботи територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) щодо виявлення постраждалих від торгівлі людьми. 

Управлінням проводиться робота щодо формування банку багатодітних 

родин. Посвідчення багатодітної сім’ї видано 197 батькам і 323 дітям. Також 

проводилась певна робота щодо виявлення багатодітних родин матері яких, 

мають право претендувати на нагородження почесним званням «Мати - 

героїня». Протягом року нагороджено 1 особу, на розгляд направлено 

документи ще на 1 особу,  8  родинам надано консультації з даного питання. 

Сім’ї з дітьми-інвалідами та дітьми з вадами розвитку перебувають під 

соціальним захистом держави.  

Станом на 01.01.2018 в районі на обліку перебуває 161 дитина з 

обмеженими фізичними можливостями (в тому числі з вадами зору та слуху). 

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», з метою 

отримання дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у районі діє центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

Мета діяльності центру - здійснення заходів, спрямованих на розвиток та 

коригування порушень розвитку дитини - інваліда, навчання її основним 

соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов 

для інтеграції в суспільство, кваліфікована допомога дітям-інвалідам у 

здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою 

реабілітації та залучення до цієї програми батьків.  

За звітний період  у центрі отримали реабілітаційні послуги 30 дітей, з них: 

- на денному перебуванні 11 дітей з інвалідістю; 

- на надомному патронажі знаходиться  19 дітей з інвалідністю.  

До Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

направлено 8 осіб. У Всеукраїнському центрі професійної реабілітації зараз 

проходить навчання 1 інвалід, який  здобуває  робітничу професію.  
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         Протягом звітного періоду до територіального центру звернулося з 

питанням отримання соціальних послуг 3713 осіб, із них: 700 чоловік міського  

та 3013 сільського населення. Терцентр надає індивідуальний пакет послуг 

кожному відповідно до його потреб через 4 структурні підрозділи,  це:  

- надомне обслуговування для 255 одиноких та одинокопроживаючих 

непрацездатних громадян (соціальні робітники надають більше 40 видів 

послуг); 

- надання натуральної допомоги у вигляді одягу, взуття та предметів 

домашнього вжитку, послугами з пошиття та ремонту одягу, взуття та 

побутової техніки  для  773 осіб; 

- надання  соціальних  послуг  денного  догляду  та  соціальної  адаптації  для  

2661  підопічного.   

 За   роки  існування   відділення стаціонарного догляду 135 жителів  

Баштанського району найшли,  у його  стінах, домівку. У минулому році  

проживало 24 особи. Постійно  поліпшуються умови життєзабезпечення 

підопічних, розширюється   матеріальна база, створюються  комфортні умови 

для проживання. 

 Із 2011 року впроваджено  соціально-педагогічну  послугу «Університет  

третього  віку». На сьогоднішній день отримують нові знання та діляться вже 

набутими  290 слухачів. 

   За 2017 рік фахівцями територіального центру здійснено виїзди в усі 

сільські ради району (49 виїздів), надано соціальні послуги  (соціально-медичні, 

перукарські послуги, послуги з ремонту одягу та взуття та ряд інших) 303 

потребуючим. 

8. Наука, освіта, культура, охорона здоров’я, фізична культура і спорт, 

сім’я, жінки, молодь та неповнолітні. 

Задля виконання програмних завдань Уряду та закріплення позицій району 

в створенні потенційних умов та можливостей для надання вторинної медичної 

допомоги на базі Баштанської центральної районної лікарні та лікарняних 

закладів району спільними зусиллями у галузі медицини протягом останніх 

п'яти років було проведено кардинальні заходи по її покращенню, зокрема, 

реалізовано у 2016-2017 роках ряд інвестиційних проектів, на що було 

використано до 4,5 млн.грн з районного бюджету та 15,0 млн.грн залучених 

інвестиційних коштів.   

         На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 

2005 року №445-р «Про схвалення  Концепції Державної програми  розвитку  

системи  надання медичної  допомоги хворим нефрологічного профілю  на 

2006-2010 роки», з метою поліпшення якості та організації надання 

спеціалізованої   медичної  допомоги  хворим нефрологічного профілю методом  

замісної ниркової терапії, створено відділення нефрології та діалізу на 5 ліжок 

для проведення замісної ниркової терапії методом програмного гемодіалізу 

хворим Баштанського, Новобузького, Казанківського, Березнегуватського  

районів.  

        Для цього з  районного  бюджету було виділено 688,571 тис.грн на  

проведення капітального  ремонту відділення та 138,63 тис.грн на придбання  
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меблів, виробів медичного  призначення, господарського інвентарю. Компанією  

«Лізоформ  Медікал» надано  медичне  устаткування  вартістю 2209 тис.грн, 

ноутбук, генератор бензиновий, концентратор  кисневий вартістю 62,4 тис.грн. 

За рахунок держбюджету закуплено витратні матеріали для гемодіалізу на суму 

1935,065 тис.грн. У червні 2016 року виділено 15,0 тис.грн  на  навчання  

лікаря-нефролога. У вересні  2016 року виділено  з  місцевого бюджету     

205118 грн на утримання  цього відділення та 110000 грн на придбання 

аналізатору електролітів крові. У грудні 2016 року придбано візок  для  

прибирання  вартістю 7,0 тис.грн. Загальна  сума  додатково  виділених  з 

районного бюджету  коштів  склала - 1164319 грн, з них 827201 грн  на 

створення  та  на 337 118 грн на  функціонування відділення  у  2016 році. У 

2017 році утримання  відділення  гемодіалізу проводиться за  рахунок  

районного  бюджету.  

       На  умовах  соціального  партнерства з листопада 2016 року у районі 

функціонує кабінет комп´ютерної томографії на умовах оренди. Орендарем 

було проведено ремонт приміщення та поставлено високовартісне обладнання 

вартістю 2000,0 тис.грн. І зараз хворі Баштанського, Новобузького, 

Казанківського, Березнегуватського районів можуть отримувати сучасне 

обстеження на базі ЦРЛ. Згідно з умовами договору  проводиться  безкоштовно  

томографія 1-му  хворому  щомісячно. 

       Починаючи з 2011 року по 2017 рік проводиться  активна  робота по 

створенню у  районі лабораторії  ІІ рівня з  бактеріологічної діагностики 

туберкульозу. У 2016 році  за  умовами проекту «Дооснащення клініко-

діагностичної лабораторії Баштанської  центральної  районної лікарні і 

створення на  її  базі лабораторії ІІ рівня для ранньої діагностики туберкульозу 

у м.Баштанка,  Миколаївської  області» закуплено обладнання для дооснащення 

лабораторії і реалізації проекту вартістю 600,0 тис.грн, з них 70,0 тис.грн з 

районного бюджету, 530,0 тис.грн - з державного бюджету. До кінця поточного 

року лабораторія ІІ рівня для діагностики туберкульозу буде надавати послуги 

для Баштанського, Новобузького, Казанківського, Березнегуватського  районів. 

       Сільські  ради  делегували  кошти  на придбання  медичного обладнання з 

витратними  матеріалами  у  клінічну  лабораторію (коагулометр 

полуавтоматичний 4-х канальний, аналізатор гематологічний автоматичний ) – 

256,0 тис.грн на апарати та 45,0 тис.грн на витратні матеріали та на  виконання 

заходів  районної  Цільової соціальної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2013-2016 роки - 39,1 тис.грн на плівку, 3,0 тис.грн  на  

дизпаливо і 16,5 тис.грн на бактерицидні  опромінювачі та 25,0 тис.грн  на  

відшкодування  вартості  проїзду  до  протитуберкульзних  закладів.          

       У рамках  проекту  «Створення  умов для  забезпечення репродуктивного   

здоров’я жінок на базі пологового відділення Баштанської  ЦРЛ Миколаївської  

області» на 1300,0 тис грн у грудні 2016 року закуплено обладнання, в  тому  

числі співфінансування з  районного бюджету 300,0 тис.грн. Також, з 

державного  бюджету  виділено 272,0 тис.грн на придбання двох лінійних  

датчиків  до  ультразвукового  апарату з метою  діагностики  патологій  статевої  
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системи та щитоподібної  залози і додатково 11,2 тис.грн із районного  

бюджету  на  співфінансування  у  придбанні  цих  датчиків.  

       Завдяки делегуванню  сільськими  радами  і  часткою фінансування з 

районного бюджету (51,0 тис.грн) вдалося придбати 2 нові сучасні  

стоматологічні  установки вартістю 238,0 тис.грн.  

        У 2016 році, одним із перших в області, реалізується проект 

«Реконструкція лікувального  корпусу - центра дитячої  реабілітації та  

лікувального   корпусу -  хоспіс  з   добудовою  під  хоспіс  Баштанської  ЦРЛ». 

Тобто, в районі планується створити перший міжрайонний хоспіс на 14 ліжок. З 

цією метою  проводиться реконструкція двох будівель центральної районної 

лікарні під нову сучасну будівлю. Метою проекту є поліпшення умов надання 

якісних медичних та соціальних послуг населенню, привернути увагу 

громадськості до надання належної допомоги людям із невиліковними 

хворобами та, зокрема, відкриття  хоспісу у районі  із поєднанням різних форм 

та можливостей, у тому числі, надання хоспісної допомоги як в стаціонарних, 

так і в амбулаторних умовах, у т.ч. вдома. Вже виділено з районного бюджету 

1081,334 тис.грн. Загальний  бюджет  проекту  складає  10779,8 тис.грн. 

       За рахунок виділених додатково з районного бюджету коштів 

відремонтовано приміщення (49,0 тис.грн), закуплено обладнання на суму     

210 ,0 тис.грн для створення нової операційної. 

       За рахунок депутатських  коштів   у  хірургічне  відділення придбано  

великий  хірургічний  набір – 37,0 тис.грн.   

       Виділено кошти із районного бюджету Баштанського району в сумі    

149,998 тис.грн на придбання матеріалів для проведення ремонту у 

неврологічному відділенні Баштанської центральної районної лікарні. 

       Всього у 2016 році  на  поліпшення  матеріально - технічної  бази  

Баштанської  ЦРЛ додатково  виділено  з  державного,  місцевого  та  бюджетів  

сільських  рад  20770,842 тис.грн. 

       З початку 2017 року активно продовжується  робота  по  створенню  

госпітального  округу  на  базі  Баштанської  ЦРЛ, для  чого з  районного  

бюджету  виділено: 1300,0 тис.грн - на придбання сучасного цифрового 

флюорографу; 450,0 тис.грн -  на лапароскопічну стійку. На  виконання  заходів 

Програми «Медичні  кадри  Баштанщини» та забезпечення  штату  лікарні  

кваліфікованими  медичними  працівниками виділено  кошти  на придбання      

3-х квартир у сумі 826,8 тис.грн та на проведення поточного ремонту   

квартири, яка  знаходиться  на  балансі  райлікарні  - кошти  у  сумі               

168,7 тис.грн. 

       Для  поліпшення  якості  стоматологічної допомоги Інгульською сільською  

радою виділено 120,0 тис.грн (придбано нову сучасну стоматологічну  

установку у  стоматологічний  кабінет с.Інгулка). Також завдяки  делегуванню  

коштів  сільських  рад (60,0 тис.грн) закуплено 2 ЕКГ апарати.          

       Загальна  сума  додатково  виділених коштів станом на 01 січня 2018 року 

становить 5088,488 тис.грн (з них 270,0 з бюджету міської  ради). 

      Центру первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району 

підпорядковуються 11 лікарських амбулаторій та 20 фельдшерсько-
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акушерських пункти, кількість закладів не зменшується з моменту створення з 

2013 року. 

Касові видатки за 2017 рік по загальному фонду бюджету склали               

10914,8 тис.грн, а саме на утримання Центру первинної медико-санітарної 

допомоги Баштанського району: 

- оплата праці  складає 7012,0 тис.грн,  нарахування по заробітній платі – 

1592,1 тис.грн. з урахуванням працівників - інвалідів в кількості 6 чоловік; 

-  видатки на медикаменти складають 426,5 тис.грн.; 

-  видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  складають            

740,8 тис.грн.; 

- видатки на оплату інших послуг (крім комунальних) 125,8 тис.грн; 

- видатки на придбання предметів, матеріалів та паливно-мастильних 

матеріалів складають 522,0 тис.грн; 

- інші видатки (виплати видатків на відрядження, сплата податків та зборів  

-16,8 тис.грн; 

- інші соціальні виплати населенню(пільгові рецепти) – 478,8 тис.грн. 

Кількість ліжок денного стаціонару  на  початок   та   кінець року - 38.   

      За 2017 рік за рахунок делегованих коштів сільських рад            

Привільненської, Інгульської, Старогороженської, Лоцкинської,                           

Д-Криничанської  придбано шини для автомобіля АЗПСМ с. Інгулка на суму 

3,8 тис.грн,  придбано та встановлено вікна в ФАПі с.Добра Криниця на суму 

12,5 тис.грн, на ремонт та заміну вікон АЗПСМ с.Привільне – 60,0 тис.грн, на 

придбання туберкуліну АЗПСМ с.Інгулка - 8,47 тис.грн, АЗПСМ с.Костичі  

3,696 тис.грн. В амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Інгулка 

придбано холодильник вартістю 7,4 тис.грн, копм’ютерну техніку вартістю  

12,0 тис.грн, принтер - 6,0 тис.грн, на  придбання матеріалів для ремонту 

делеговано 2,6 тис.грн, на придбання матеріалів для поточного ремонту  

делеговано амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Виноградівка 

3,0 тис.грн, на придбання медикаментів амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини с.Костичі - 2,0 тис.грн, на придбання паливно-мастильних 

матеріалів 4,0 тис.грн. Для придбання запчастин для автомобіля амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини с.Лоцкине делеговано 15,0 тис.грн, на 

придбання паливно-мастильних матеріалів - 9,4 тис.грн, на придбання вікон 

16,4 тис.грн, на придбання матеріалів для ремонту 39,2 тис.грн. Капітальний 

ремонт та реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту с.Плющівка – 

188,9 тис.грн. Придбання  2 –х системних блоків за рахунок коштів отриманих 

від здачі в оренду  приміщень  розміщених в амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини загальною вартістю 12,6 тис.грн.  

      У 2017-2018 навчальному році в районі налічується 5 загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ступенів з чисельністю до 100 учнів, що становить 

45% до загальної кількості ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2016-2017 навчальному році 

було 11 шкіл з чисельністю до 100 учнів.  

      У 2017 році у районі опорні школи не створювалися. У 2018 році 

заплановано створити 1 опорну школу (Привільненська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 
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      Безкоштовне перевезення учнів та педпрацівників до місць навчання і 

додому здійснюється з 16 населених пунктів до 7 навчальних закладів району.    

В районі за межею пішохідної доступності у 2017-2018 навчальному році  

проживають 369 учні, що складає 25% від загальної кількості дітей та підлітків 

шкільного віку. Забезпечено безкоштовним підвезенням 369 учні, що становить 

100%  від загальної кількості тих, що потребують підвезення. Відділом освіти, 

молоді і спорту райдержадміністрації вжито заходи щодо належного рівня 

безпеки доставки дітей транспортними засобами. Відповідно до Програми 

розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 роки використовується      

11 одиниць автотранспорту, з яких протягом останніх років - 6 було придбано 

за кошти місцевого бюджету (3 -  перебувають в експлуатації 27 і більше років) 

та 4 - в рамках державної програми  «Шкільний автобус» у 2005, 2010,         

2012 роках.  У 2017 році надійшов 1 автобус за рахунок освітньої субвенції та 

коштів обласного бюджету. Забезпеченість  шкільними автобусами до загальної 

потреби становить 100%, які в свою чергу потребують оновлення.  

Відповідно до постанови президії НАПН України про схвалення 

Концепції впровадження медіаосвіти в Україні від 21.04.2016 № 1-2/7-110  

Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ступеня (4% від загальної кількості загальноосвітніх 

навчальних закладів району) є експериментальним майданчиком з даної 

тематики. У школі запроваджено спеціалізований медіа – освітній курс за 

вибором «Медіакультура», який викладається у 10-11 класах (за редакцією                    

Н.І. Череповської ), який передбачає,  дослідження зі старшокласниками  різних 

видів медіатекстів та використані в них медіатехнології; стимулювання в учнів 

розвитку критичного мислення та свідомого ставлення до медіапродукції 

загалом та формування медіа – грамотності батьків. Термін дії до 2021 року. 

З 2012 по 2019 роки у Привільненській ЗОШ І-ІІІ ступеня проводиться 

науково-дослідницька робота з теми: «Науково-методичні засади впровадження 

фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» 

(наказ МОНУ від 19.07.2012 № 828). Відсоток залучення навчальних закладів 

склав - 7%. У 4 закладах освіти району (27%) впроваджується проект «Сімейна 

розмова». 

Виконавців наукових досліджень і розробок в розрахунку на 1000 осіб 

зайнятого населення в районі немає. 

У 2017 році, як і в попередні роки, молодим спеціалістам житло не 

надавалося. 

Відповідно до плану проведення спортивно-масових заходів у районі у 

2017 році проведено 20 заходів, в яких взяли  участь  2000 осіб.  

 У 2016 році проведено – 27 заходів, в яких взяли участь 3247 осіб,  У 

2015 році проведено 29 заходів, в яких взяли участь 3100 осіб, у 2014 –             

25 заходів, 2700 осіб. В порівнянні з останніми роками показник знизився у 

зв’язку з тим, що 12 закладів освіти, крім того ДЮСШ і БДЮТ передані до 

Баштанської ОТГ. 

У районі налічується 15 діючих дошкільних навчальних закладів, які 

розраховано на 644 місця. На початок 2018 року згідно із статистичними 
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даними у ДНЗ виховуються 491 вихованець, з розрахунку на 100 місць – 76 

дітей, що свідчить про недовантаження закладів.  

У 2017 році 13 закладів дошкільної освіти передано до віділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (ОТГ). 

Тому, за останні три роки спостерігається зниження цього показника, а 

саме у 2016 році (29 ЗДО) на 100 місцях виховувалися 103 дитини, у 2015 році - 

104 дитини, у 2014 – 113. Таким чином, заклади дошкільної освіти сприяють 

максимальному охопленню дітей дошкільною освітою. 

 Щороку у закладах освіти району систематично проводяться спортивно-

масові заходи. 

До занять фізичною культурою в районі щороку залучається більше осіб. 

За останні три роки кількість проведених спортивно-масових заходів 

збільшується, відповідно й кількість учасників збільшилася на 3%. 

 У районі налічується 82 спортивні споруди. За останні роки їх кількість 

не змінилася. Заклади освіти укомплектовано кадрами відповідно до штатних 

розписів, у тому числі й кадрами фізичної культури.  

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

розпорядження голови Баштанської районної державної адміністрації  від  

28.03.2017 № 116-р  «Про  затвердження  заходів  щодо реалізації в 2017 році  

Програми відпочинку та оздоровлення дітей  Баштанського району на 2014-

2018 роки» у 2017 році затверджено заходи щодо реалізації Програми 

відпочинку та оздоровлення дітей Баштанського району на 2014-2018 роки,  

створено районну комісію з перевірки готовності та дотримання умов безпеки 

життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району. 

З метою належного відпочинку та оздоровлення дітей депутатам 

Баштанської районної ради було надано пропозиції про можливості 

фінансування таборів з денним перебуванням (пришкільних таборів) у          

2017 році, а саме: при внесенні змін до районного бюджету передбачити кошти  

на оздоровлення  та відпочинок учнів загальноосвітніх навчальних закладів  в 

пришкільних таборах. 

У результаті, постійною комісією районної ради з питань планування, 

бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики пропозицію 

про виділення відповідних коштів на оздоровлення та відпочинок учнів в 

пришкільних таборах влітку 2017 року було відхилено. 

Роботу районного табору «Веселка» призупинено у зв’язку з 

необхідністю проведення ремонтних робіт відповідно до санітарних норм, 

технічних вимог та вимог безпеки життєдіяльності дітей.   

З метою дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку 

дітей відділом освіти, молоді і спорту райдержадміністрації  протягом року та 

особливо в літній період на оздоровлення та відпочинок до таборів 

Миколаївської області направляються діти, які потребують соціальної уваги та 

підтримки.  Так, у 2017 році на відпочинок та оздоровлення до дитячих таборів 

ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса), «Артек» (м.Київ) «Маяк» (с.Рибаківка), 

«Динамо» (м.Очаків)  було направлено 54 дитини віком від 8 до 16 років. Із 

них: 19 дітей з малозабезпечених сімей; 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/rada/1399353589/1449819332/1487238083/1488369747/
http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/rada/1399353589/1449819332/1487238083/1488369747/
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батьківського піклування; 15 дітей, батьки яких є  учасниками 

антитерористичної операції; 2 дитини з тимчасово окупованої території, з яких 

1 є й дитиною-сиротою; 7 дітей ЧАЕС. 

До кінця 2017 року продовжується направлення дітей на відпочинок ДП 

«УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса). 

Крім цього, протягом літа для 303 учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів були організовано екскурсії, подорожі як у межах області, так і поза 

нею. А саме, до біосферного заповідника «Асканія-Нова» та бази відпочинку 

«Чайка» Херсонської області, заповідника «Єланецький степ» (с.Калинівка 

Єланецького району), с.Трикрати Вознесенського району, Мар’їного урочища; 

подорожі до міст Києва, Умані, Одеси, Миколаєва. 

Збереження та відновлення здоров’я, життєвих сил, запобігання 

бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та 

розвитку творчих здібностей  дітей у канікулярний час - пріоритетне питання, 

яке стоїть перед освітянською галуззю району під час літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей. Отже, у 2017 році оздоровленням та відпочинком було 

охоплено 24% дітей шкільного віку, що на 13% більше в порівнянні з минулим 

роком. 

 Таким чином, у зв’язку з фінансовою нестабільністю за останні три роки 

відбувалося різке зниження, а згодом поступове підвищення відсотку 

охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком. З метою 

дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку у 2018 році 

планується оздоровити дітей пільгової категорії. 

 Протягом 2015-2017 років у районі проведено 7 заходів щодо реалізації 

молодіжної політики та  заходів національно-патріотичного спрямування 

(Козацький гарт, Козацькі забави, конкурс пісні і строю). Кількість учасників 

щороку збільшувалася від 417 до 758. На заходи у 2017 році виділено                  

27000 грн, у порівнянні за попередні роки у десятки разів більше.    

Основна мета прийняття районної Програми «Дитинство» – це 

гарантування забезпечення прав і можливостей  дітей, які проживають в сім’ях, 

що перебувають у складних життєвих обставинах, профілактика соціального 

сирітства, пропаганда сімейних цінностей, оздоровлення дітей пільгових 

категорій. Проводяться спільні заходи, профілактичні рейди «Діти вулиці», 

«Комп’ютери» щодо виявлення неповнолітніх, які займаються бродяжництвом 

та жебракуванням, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

дорослих осіб, які залучають підлітків до протиправної діяльності. Так,  у     

2017 році службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з інспектором 

ювенальної превенції сектору превенції Баштанського відділу поліції України в 

Миколаївській області, районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, працівниками загальноосвітніх шкіл району, училищ проведено           

26 профілактичних рейдів (у 2016 році - 25, 2015 році - 34). Під час рейдів 

неповнолітніх не затримано за бродяжництво та які перебували у стані 

алкогольного сп’яніння.  

Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з працівниками 

відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації  та ювенальної превенції 
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сектору превенції Баштанського відділу поліції ГУ НП України в 

Миколаївській області протягом вересня-жовтня 2017 року проведено 

Всеукраїнський профілактичний рейд «Урок» з метою виявлення дітей, які не 

приступили до навчання. Дітей, які не приступили до навчання  у 2017 році не 

встановлено. 

 У ході проведення профілактико-виховної роботи серед сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах виявляються діти, які проживають 

в особливо складних умовах. Так, за 12 місяців 2017 року 10 сімей позбавлено 

батьківських прав, та у 4 батьків дітей відібрано без позбавлення їх 

батьківських прав. (У 2016 році 4 батьків позбавлено батьківських прав, а у 

2015 році — 14). 

Працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації спільно з 

працівниками районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

систематично проводиться обстеження умов проживання дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах та перебувають на обліку, за місцем їх 

проживання з метою своєчасного вжиття заходів для їх соціального захисту. За 

2017 рік обстежено 120 сімей, в яких виховується 354 дитини (у 2016 році     

108 сімей, де виховується 345 дітей, а у 2015 році - 28 сімей, де виховується      

74 дитини). 

Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться картотека і 

продовжується поповнення Єдиного електронного банку даних дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах та Єдиного електронного банку 

даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, 

які бажають взяти їх на виховання. 

Проводиться робота по влаштуванню дітей до КЗ «Миколаївського центру 

соціально — психологічної реабілітації дітей». За 12 місяців 2017 року 19 дітей 

влаштовано до даного закладу (у 2016 році — 12, у 2015 році - 4). 

На базі консультативного пункту роботою Центру соціальних служб для 

сімї, дітей та молоді охоплено 10 жінок, яким надано 43 індивідуальні послуги з 

питань відповідального батьківства. Протягом 2017 року у Баштанському 

районі виявлено 39 сімей (63 дитини), які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Під соціальним супроводом Баштанського  РЦСССДМ перебувало  

13 сімей, в яких виховується 27 дітей. Крім того, 273 сімей отримують послуги 

без забезпечення соціального супроводу, яким надано 1013 соціальних послуг. 

Протягом 2017 року спеціалістами Баштанського РЦСССДМ проводилася 

роботи  з 26  сім’ями, в яких є ризик вилучення дитини (в них 63 дитини). Всі 

сім'ї охопленні соціальною роботою. В ході здійснення соціальної роботи 

надано 115 соціальних послуг. 

Протягом 2017 року на обліку у Баштанському районі перебувало 66 осіб з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 

соціальною роботою охоплено 21 особа та надано 87 соціальних послуг. 

Протягом 2017 року Центром проводилася робота з 12 неповнолітніми, які 

вчинили злочини. Всього було надано 78 соціальних  послуг.  

Протягом 2017 року Центром проводилась робота з 10 особами, віком від 

18 до 35 років, які мають проблему інвалідності. В ході роботи було надано       
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35 індивідуальних послуг. Також проводилась робота із 27 сім'ями, де на 

вихованні знаходяться діти-інваліди. Було надано 79 індивідуальних послуг.  

З метою профілактики негативних явищ, формування здорового способу 

життя та профілактики ВІЛ/СНІДУ протягом 2017 року Баштанським районним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено серед молоді    

14 групових заходів, охоплено 128 осіб. Розповсюджено матеріали 

інформаційно-профілактичного змісту -158 буклетів. 

Протягом 2017 року Баштанським районним центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді проведено  широку інформаційну  кампанію про 

запровадження послуги – патронат над дитиною, пошуку та відбору кандидатів 

у патронатні вихователі. 

Баштанським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді проведено заходи з метою інформування населення щодо             

послуги - патронат над дитиною на базі райдержадміністрації,  управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації, Баштанської 

загальноосвітньої школи №1, на яких були присутні представники служби у 

справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, фахівці із соціальної роботи територіального центру, 

сільські голови та старости, представники загальноосвітніх навчальних закладів 

району, представники Баштанського відділу поліції. Охоплено - 125 осіб, 

розповсюджено 75 буклетів з даної тематики. 

У Баштанському районі є сім'я кандидатів у патронатні вихователі, яка 

виявила бажання надавати послугу патронатного вихователя. На даний час дана 

сім'я пройшла навчання за програмою підготовки кандидатів у патронатні 

вихователі, закінчення якого відбулося 11-12 січня 2018 року на базі 

Баштанської центральної районної бібліотеки. 

У Баштанському районі налічується 64 об’єкта культурних закладів, а 

саме: клубних закладів – 32, бібліотек – 26, ПСМНЗ – 1, громадських музеїв – 6. 

Поповнення бібліотечних фондів: 

2015 рік – 2456 примірників (на 612 примірників менше ніж попереднього 

року); 

2016 рік – 3271 примірників (на 815 примірників більше ніж попереднього 

року; 

2017 рік – 3295 примірників (на 24 примірники більше ніж попереднього 

року). 

Динаміка поповнення фондів суттєво не змінюється. 

Кількість зон Wi – Fi, доступ – 2. 

Кількість випускників шкіл естетичного виховання: 2015 рік – 8 чоловік; 

2016 рік – 4 чоловіки; 2017 рік – 7 чоловік. Зберігається позитивна динаміка 

збільшення кількості учнів, а саме: 2015 рік – 115 чоловік; 2016 рік –                    

120 чоловік; 2017 рік – 129 чоловік. 

Протягом 2017 року у закладах культури було проведено ремонтні роботи, а 

саме: Добренський сільський Будинок культури – проведено поточний ремонт; 

Новопетрівський сільський клуб – ремонт даху та стелі; Кашперо-

Миколаївський сільський Будинок культури – встановлено металопластикові 
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вікна та проведено ремонт стелі; Доброкриничанський сільський Будинок 

культури – проведено ремонт даху та заміна вікон і дверей; Єрмолівський 

сільський клуб – проведено поточний ремонт; Новоолександрівський сільський 

Будинок культури – замінено двері в глядацьку залу, металопластикові вікна 

(6шт.) та встановлено металеву огорожу; Привільненський сільський Будинок 

культури – заміна покрівлі, вікон, замовлено проектно-кошторисну 

документацію на встановлення опалення; Новоіванівський сільський Будинок 

культури – встановлено металопластикове вікно; Інгульський сільський 

Будинок культури – заміна дверей та облицювальної плитки; Перемозький 

сільський клуб – проведено заміну дверей та встановлено металопластикові 

вікна (поточний ремонт); Зеленоярський сільський клуб – встановлено 

металопластикові вікна. 

Протягом 2016-2017 років із місцевого бюджету виділено кошти на суму 

3251203 грн (2015 рік – 425247 грн) на капітальні ремонти закладів, 

обладнання, костюми, реконструкції тощо. 

Не дивлячись, на недостатнє фінансування галузі, Баштанським районним 

Будинком культури організовуються та проводяться різноманітні дозвільні 

заходи для різних вікових категорій на різних площадках міста. У 

Баштанському районного Будинку культури 7 колективів художньої 

самодіяльності носить звання «народний», один із них -  «зразковий».    

На базі районного Будинку культури проводяться обласні конкурси: 

хореографічного жанру «Чарівний чобіток» та дитячої творчості «А я - 

україночка». 

У 2017 році проведено 245 культурно-масових заходів (в 2016 році - 240), 

які відвідало 68600 глядачів (в 2016 році – 64312). Налічувалося 26 творчих 

формувань (в 2016 році – 24), в  яких залучено 370 учасників (в 2016 році - 314).  

Використано: бюджетне фінансування – 906821 грн  (в 2016 році -      

2344382 грн), на ремонтні роботи в закладах культури та покращення 

матеріально-технічної бази 753704 грн (у 2016 році на ремонтні роботи закладів 

культури - 1321039 грн, на матеріальне устаткування - 962400 грн), на 

соціальнозначущі заходи 153117 грн  (в 2016 році- 60943 грн). 

Визначивши на найближчу перспективу стратегію свого розвитку, 

Баштанська ЦБС впевнено і системно відпрацьовує свій шлях у майбутнє 

відповідно покладеної на неї місії у суспільному житті. Період роботи за 2016 – 

2017 роки дав певні результати у реалізації пріоритетних напрямків діяльності 

бібліотеки. На завершальному етапі знаходиться процес трансформації 

традиційної бібліотеки-книгосховища у інформаційний, соціокультурний та 

комунікативний центр громади. За підсумками останнього моніторингу 

діяльності бібліотечних закладів ЦБС, що проводився у серпні 2017 року, 

такими територіями спілкування у сільських громадах є Виноградівська, 

Інгульська, Мар’ївська, Новопавлівська, Новоіванівська, Привільненська, 

Старогороженська, Христофорівська, Новоолександрівська, 

Доброкриничанська, Лоцкинська сільські бібліотеки. 

         Важливого значення набув і процес розширення у структурі ЦБС кількості 

сучасних бібліотек, що мають технологічне оснащення. Це високо-
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технологічний заклад, оснащений комп’ютерною та мультимедійною технікою, 

що має доступ до Всесвітньої мережі Інтернет та надає користувачам новітні 

сервісні послуги. Таких бібліотек станом на теперішній час у системі 9, що у 

порівнянні з минулими роками на 2 більше. 

   Не менш важливими пріоритетами 2016-2017 років були оптимізація та 

поповнення бібліотечних фондів ЦБС, організаційно-методичне забезпечення 

діяльності усіх структурних підрозділів ЦБС, створення на базі сільських 

бібліотек-філій лабораторій професійної творчості. Велика увага приділялась 

видавничій діяльності. Щороку центральна районна бібліотека видає більше       

40 назв власних друкованих видань. У 2017 році бібліотека вже вчетверте стала 

лауреатом Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне 

видання, який раз на два роки проводить Одеська національна наукова 

бібліотека. 

   Важливим підсумком роботи ЦБС по позиціонуванню її в інформаційному 

просторі було створення власного веб-сайту в мережі Інтернет. На 

відеохостингу You-Tube розміщено більше 20 відеороликів, створених 

бібліотеками ЦБС. Популярністю користується і щомісячний інформаційно-

аналітичний бюлетень «Бібліо-Site» та «Бібліосайтик» – для дітей, значне 

покращення якості, осучаснення та зміна форматів соціокультурної діяльності. 

«Круглі столи», бібліотечні пленери, віртуальні подорожі, уроки історії, 

краєзнавчі квести, любительські об’єднання, різноманітні акції («Родинна  

реліквія», «Подаруй бібліотеці книгу», «Посади дерево», «Книги – ветеранові» 

та ін.), фестивалі, поетичні конкурси, Шевченківські читання, бук-кросинги, 

флеш-моби, Інтернет-екскурсії, вебінари та інші – такий неповний перелік 

форматів бібліотечної практики. 

   У 2016-2017 роках за кошти органів місцевого самоврядування придбано   

1 комп’ютер, 2 ноутбуки та 2 принтери у сільські бібліотеки. В 2017 році 

додатково з районного бюджету було виділено кошти на придбання проектора з 

екраном для центральної районної бібліотеки – 15970 грн, принтер та меблі для 

Інгульської сільської бібліотеки – 11176 грн, що у порівнянні з минулим роком 

на 16000 тис.грн більше. На початку роботи Програми в ЦБС із 22 сільських 

бібліотек опалювалося лише 4. В 2017 році взимку мають можливість 

опалюватися уже 18 бібліотек-філій ЦБС. Мережа бібліотечних закладів  

Баштанської ЦБС за 2016-2017 роки залишилася без змін: всього до складу ЦБС 

входить 26 бібліотек. Із них 2 районні, 2 міські та 22 сільські бібліотеки. Всі 

вони знаходяться на бюджетному утриманні. 

У Баштанському районі впорядковано всі об’єкти культурної спадщини, 

пов’язані із подіями Другої світової війни, що перебувають на державному 

обліку. У 2017 році поточні ремонти проведено на суму 273,227 тис.грн – 

кошти місцевих бюджетів та 0,2 тис.грн кошти спонсорів. 

 Музеї району поповнено новими експонатами 2015 рік – 109 шт., 2016 рік 

– 136 шт., 2017 рік – 96 шт. Загальна кількість експонатів у музеях – 13392 шт. 

         На території району проведено ярмарки (етно): 2015 рік – 3; 2016 рік – 3; 

2017 рік – 3.  
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9. Використання землі, природних ресурсів, охоронна навколишнього 

середовища. 

Із 170,6 тис.га земельного фонду району 149,1 тис.га займають землі 

сільськогосподарського призначення, до числа яких входять 145,8 тис.га 

сільгоспугідь, з яких 120,1 тис.га – рілля (70,4% від загальної площі земельного 

фонду). 

Розпайовано і передано у приватну власність 101,1 тис.га, що становить 

69,3% сільгоспугідь району. Станом на 01.01.2018 власникам земельних паїв 

оформлено 13680 державних актів, що становить 98,4% від загальної кількості 

громадян, що отримали сертифікати на земельну частку (пай).  

Індивідуально громадянами використовується 38,448 тис.га (4956 осіб). 

Площа паїв, переданих в оренду, становить 60,836 тис.га. 

Площа державних земель в районі складає 59,4 тис.га.                                     

Сільськогосподарські угіддя складають 34,8 тис.га. 

В оренду підприємствам та фізичним особам передано 20,7 тис.га. 

(34,8%). 

Вільними залишились 19,5 тис.га (11,4% від загальної площі) різного 

цільового призначення, з яких придатні для сільськогосподарського 

використання 4,0 тис.га., або 20,5%. 

На території району орендується 78,8 тис.га земель, з них 

несільськогосподарського використання загальною площею 0,6 тис.га. 

Станом протягом 2016-2017 років проведено первинну нормативну 

грошову оцінку земель 60 населених пунктів Баштанського району, що складає 

100% від їх загальної кількості. 

Проведено повторну нормативну грошову оцінку земель 16 населених 

пунктів Баштанського району, в тому числі м.Баштанка, що складає 100% від 

загальної кількості. 

Правом на приватизацію земельних ділянок скористались 

23,3 тис.громадян. Приватизовано 26,2 тис.земельних ділянок загальною 

площею 6,5 тис.га, а саме: 

- для житлового будівництва – 13,4 тис.земельних ділянок загальною площею 

2,5 тис.га;  

- ведення особистого селянського господарства – 5,2 тис.земельних ділянок 

загальною площею 3,2 тис.га;  

- садівництва – 7,2 тис. земельних ділянок загальною площею 0,8 тис. га;  

- гаражного будівництва – 0,4 тис.земельних ділянок загальною площею 1га.  

Видано 13067 державних актів на право власності на земельні ділянки. 

Загальна площа населених пунктів Баштанського району становить 

6,4 тис. га. Площа земель населених пунктів, інвентаризацію яких проведено, 

становить 3,1 тис.га, або 48,4% від загальної площі.  

Повністю проведена інвентаризація 11 сільських населених пунктів на 

площі 1,07 тис.га. 
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За межами населених пунктів проведено інвентаризацію земель 

несільськогосподарського призначення на площі 3,8 тис.га, що становить 41,3% 

від їх загальної площі (вся площа 9,2 тис. га). 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності» від 06.09.2012 № 5245-VI з 01.01.2013 землі державної та 

комунальної власності в Україні вважаються розмежованими. Із 60 населених 

пунктів району всі потребують встановлення меж.  

На 01.01.2018 включено до переліку продажу права оренди на земельних 

торгах 22 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною 

площею 595,1780 га. 

Станом на 01.01.2018 (протягом 2-х років) від учасників АТО надійшло 

329 заяв до Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, з 

них: 

15 заяв на дозвіл виготовлення проекту землеустрою знаходяться на 

розгляді; 

210 громадян отримали дозвіл на виготовлення проектів землеустрою; 

104 проекти затверджено і земельні ділянки передано у власність для 

ведення особистого селянського господарства. З них 95 громадян зареєстрували 

своє право власності на нерухоме майно. 

        Охорона земель включає систему правових, організаційних та інших 

заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання 

необґрунтованого вилучення земель із сільськогосподарського обороту, а також 

на відтворення і підвищення родючості грунтів, забезпечення режиму земель 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. 

        Райдержадміністрація комплексно підходить до процесів використання, 

збереження та відтворення родючості угідь. Так, у 2017 році в районі більше 

35% земель використовувалося по нульовій технології обробітку грунту - 

основним заходом боротьби з водною та вітровою ерозією. 

        На даний час у районі обліковуються 4 об’єкти природно – заповідного 

фонду місцевого значення, а саме: ботанічний заказник місцевого значення 

«Добра Криниця», який створено за рішенням виконкому Миколаївської 

обласної ради від 28.12.1982 №675, рішенням виконкому Миколаївської 

обласної ради від 23.10.1984 №448 на площі 20 га. Даний об’єкт знаходиться на 

північному сході від с.Добра Криниця Баштанського району.  

        Відповідно до Закону України «Про природно – заповідний фонд 

України», згідно з рішеннями Миколаївської обласної ради від 30.12.2010 №12 

та №13 було створено ландшафтний заказник місцевого значення «Привільний» 

та комплексна пам’ятка природи місцевого значення «Громоклійська круча». 

        Заказник «Привільний» загальною площею 328,3 га розташований в межах 

території Привільненської сільської ради Баштанського району. При цьому,   

82,1 га  території заказника розташовано на землях запасу, а 246,2 га –на землях 

державного лісового фонду ДП «Баштанське лісове господарство». 
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       Пам’ятка природи «Громоклійська круча» загальною площею 58,0 га 

знаходиться в межах території Кашперо-Миколаївської сільської ради 

Баштанського району, розташована в гирловій частині річки Громоклія на 

землях запасу і згідно Положення не може використовуватись в господарських 

цілях. 

       Згідно з рішенням Миколаївської обласної ради від 23.10.1984 №448 

створено Державне заповідне урочище «Мар’ївське» загальною площею 388 га, 

яке розташоване на території Мар’ївської сільської ради Баштанського району, 

відноситься до Христофорівського лісництва ДП «Баштанське лісове 

господарство». На кошти, виділені з фонду охорони навколишнього 

природного середовища, виготовлено земельну документацію, отримано 

державний акт на право постійного користування даною земельною ділянкою. 

На даному об’єкті природно – заповідного фонду дотримується 

природоохоронний режим (облаштовано 3 місця короткочасного відпочинку, 

встановлено попереджувальні аншлаги, розроблено мінералізовані смуги, 

вживаються санітарно-оздоровчі заходи, здійснюється охорона об’єкту).  

Станом на 01.01.2018 на території Доброкриничанської, Костичівської, 

Христофорівської (територія ОТГ) та Інгульської сільських рад погоджено 

створення ландшафтного заказника місцевого значення «Христофорівські 

плавні»,  на території Привільненської сільської ради ландшафтного заказника 

місцевого значення «Новобирзулівський». 

10. Оборонна робота та мобілізаційна підготовка. 

З метою залучення мешканців району до служби у Збройних Силах 

України за контрактом проводиться роз’яснювальна та інформаційно-агітаційна 

робота. В районній газеті «Голос Баштанщини»: від 08.04.2017 №31, від 

15.06.2017 №51, від 22.06.2017 №53, від 09.12.2017 №107 опубліковано 

тематичні матеріали щодо служби за контрактом «Військова служба за 

контрактом – свідомий вибір кращих» та «Служба у Збройних Силах України – 

мужність, відвага, професіоналізм». Також в районні газеті публікуються 

матеріали щодо служби за контрактом у Державній прикордонній службі 

України: від 09.02.2017 №12 та 27.05.2017 №45. На офіційному сайті 

Баштанської райдержадміністрації  розміщено рекламний банер щодо служби 

за контрактом. Також рекламний плакат «Військова служба за контрактом» 

розміщено на адміністративній будівлі Баштанського районного військового 

комісаріату. На базі районного центру зайнятості у 2017 році проведено           

15 інформаційно-групових заходів з орієнтації на службу за контрактом у 

Збройних Силах України на яких доводилася інформація про умови служби за 

контрактом. Всього за 2017 рік поінформовано про можливості служби за 

контрактом 187 осіб. 

Протягом 2017 року контракт зі Збройними Силами України уклало        

37  мешканців Баштанського району, що на 26 чоловік менше ніж у 2016 році.  

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 29.03.2017 

№118-р «Про проведення чергових призовів громадян України на строкову 

військову службу у 2017 році» протягом 2017 року проведено весняний та 

осінній призов громадян на строкову військову службу до Збройних Сил 



 44 

України та призов на строкову військову службу до Національної гвардії 

України. Планові показники весняного призову виконано на 91%, осіннього – 

на 113%. 

Проблемні питання: висока неявка призовників на призовні комісії через 

напружену суспільно-політичну ситуацію в державі, виїзд чоловіків призовного 

віку за межі району та відсутність дієвого механізму притягнення до 

відповідальності за невиконання військового обов’язку. Через недосконале 

законодавство, правоохоронними органами практично не реалізуються вимоги 

статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» 

через те, що розшук військовозобов’язаних можливий тільки тоді, коли на них 

відкрито адміністративне або кримінальне провадження.  

Рішенням сесії Баштанської районної ради від 27.02.2017 №11 затверджено 

«Комплексну програму сприяння оборонній та мобілізаційній готовності 

Баштанського району на 2017-2020 роки». Протягом 2017 року на реалізацію 

заходів програми виділено: 54,0 тис.грн на закупівлю військової форми для 

забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони району;       

16,0 тис.грн на придбання обладнання, необхідного для облаштування кімнати 

для зберігання зброї підрозділів територіальної оборони району; 14,0 тис.грн на 

придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення доставки резервістів 

на збори, а також повернення їх до місця дислокації Баштанського районного 

військового комісаріату.  

ІІІ. Суспільно – політична ситуація 

1. Забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян. 

За 2017 року Баштанським відділом поліції Головного управління 

Національної поліції в Миколаївській області зареєстровано та опрацьовано 

3068 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. 

Протягом 2016 року  було зареєстровано 2593 заяв та повідомлень, тобто у   

2017 році їх кількість збільшилася на 15%.  

З числа зареєстрованих заяв та повідомлень з ознаками кримінального 

правопорушення, прийнято рішення про внесення до єдиного реєстру 

досудових розслідувань - 813, проти 898 протягом 2016 року, тобто у 2017 році 

злочинів зареєстровано менше на 10%, що  є позитивною динамікою.  

Без ознак кримінального правопорушення розглянуто 2184 матеріали, по 

яким прийнято рішення відповідно до закону України «Про звернення 

громадян»,  проти 1597 за 2016 рік, тобто більше на 26,8 %. 

Протягом 2017 року повідомлено про підозру 167 особам по кримінальним 

провадженням, тобто у 2017 році відмічається позитивна динаміка розкриття  

+40,7% порівняно з  2016 роком, коли було повідомлено про підозру 99 особам. 

Питома вага розкриття кримінальних правопорушень значно зросла і 

склала 52,52% (по області серед сільських відділів поліції - 49,74%), проти 

28,5% за 2016 рік. Відповідно у 2017 році у Баштанському відділі поліції 

відсоток розкриття злочинів зріс на 24,02%. 
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Протягом 2017 року розслідувано з направленням до суду                              

185 кримінальних проваджень, проти 107 протягом 2016 року, тобто у           

2017 році розслідувано злочинів більше на 43,7% ніж у минулому році.  

У звітному періоді зареєстровано 152 кримінальних провадження (підозр - 

69) категорії тяжких та особливо тяжких  кримінальних правопорушень, проти 

164 протягом 2016 року. Питома вага розкриття цієї категорії злочинів у      

2017 році зросла на 46,7%. 

За фактами вчинення умисних вбивств протягом 2017 року було 

зареєстровано 1 кримінальне провадження (підозр - 1), проти 2 злочинів (підозр 

- 2) протягом 2016 року. Результати порівняно з 2016 роком -100%, що можна 

відмітити, як позитивну динаміку у розрізі профілактики злочинності та 

зменшення  скоєння умисних вбивств. 

За фактами вчинення розбоїв у 2017 році зареєстровано 3 злочини (підозр - 

2), у той час як за 2016 рік зареєстровано 3 злочини (підозр - 3). Тобто у       

2017 році питома вага розкриття цих злочинів дещо зменшилась і склала 66,7%.  

За фактами вчинення грабежів у 2017 році зареєстровано 2 злочини (підозр 

2), у 2016 році зареєстровано 3 (підозр - 2). У 2017 році відсоток розкриття цих 

злочинів склав 100%, та скоєно злочинів цього виду менше на 33,3%.  

За фактами вчинення крадіжок чужого майна зареєстровано                      

172 кримінальних провадження (підозр - 79), проти 168 (підозр  - 40) у          

2016 році, тобто у 2017 році злочинів вчинено більше на 2,4%, а відсоток 

розкриття збільшився на 49,3%.  

За фактами заволодіння автотранспортом (угони) зареєстровано 5 

кримінальних проваджень (підозр - 2), проти 15 злочинів (підозр - 3) протягом 

2016 року, тобто у 2017 році вчинено злочинів на 200% менше. Відсоток 

розкриття у 2017 році став менший на 50% порівняно з 2016 роком.  

За фактами вчинення шахрайств у 2017 році зареєстровано 14 злочинів 

(підозр -1), протягом 2016 року зареєстровано 55 злочинів (підозр -1). Тобто, 

вчинено у 2017 році більше на 41 злочин цього виду, та відсоток їх розкриття 

залишається незначним. Даний напрямок роботи потребує особливої уваги та 

вжиття відповідних заходів, щодо розкриття злочинів. Так, у період з 

30.10.2017 по 30.11.2017 на території Баштанського району проводилось 

профілактичне відпрацювання з метою належної організації превентивної та 

профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню 

правопорушень, пов’язаних із шахрайським заволодінням коштами громадян з 

використанням електронно-обчислювальної техніки.  

За фактами скоєння злочинів проти довкілля (незаконна порубка лісу) 

протягом 2017 року зареєстровано 7 кримінальних проваджень (підозр -1), 

проти 7 злочинів (підозр - 0) протягом 2016 року. У 2017 році відсоток 

розкриття склав 14,3%, у 2016 - 0.  

Скоєно 51 злочин особами, що раніше їх вчиняли, питома вага 

розслідуваних цих кримінальних правопорушень становить 27,6%, проти 30,8% 

протягом 2016 року – коли вчинили злочини 33 раніше судимі особи. 

З метою протидії наркоманії у 2017 році зареєстровано й задокументовано 

– 28 злочинів (підозр 28), проти 9 злочинів за  2016 рік (підозр 8). Очевидна 
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позитивна динаміка у 2017 році - підрозділи відділу поліції спрацювали більш 

продуктивно, як наслідок - виявлено наркозлочинів у 2017 році більше на 

67,8%, у той же час питома вага їх розкриття становить 100% у 2017 році, проти 

89,9% питомої ваги розкриття злочинів цієї категорії у 2016 році.  

За фактами незаконного поводження зі зброєю зареєстровано 4 злочини 

(підозр - 4), проти 3 злочинів протягом 2016 року (підозр - 3).  

У звітному періоді знаходилось в провадженні 7 злочинів у сфері 

службової діяльності (підозр - 0), проти 6 злочинів протягом 2016 року (підозр -

1) та зареєстровано 1 злочин у сфері господарської діяльності (підозр -1), проти 

5 злочинів протягом 2016 року (підозр - 3). Протягом 2017 року Баштанським 

районним судом розглянуто 4 справи щодо вчинення корупційних діянь або 

інших правопорушень пов’язаних з корупцією, за результатами  притягнуто до 

адміністративної відповідальності 1 особу.  

Рішенням сесії Баштанської районної ради від 27.04.2017 №13 затверджено 

«Районну Комплексну програму профілактики злочинності та вдосконалення 

системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Баштанському 

районі на 2017-2021 роки». Протягом 2017 року на реалізацію її заходів 

виділено 50 тис.грн.  

Протягом 2017 року до Баштанської райдержадміністрації надійшло        

130 звернень від громадян, у минулому році – 67 (збільшення на 53). За звітний 

період надійшло 115 письмових  звернень. 

Найбільше проблем, порушених у зверненнях громадян протягом           

2017 року стосується питань: галузі сільського господарства - 23, або 17,7%, 

соціального захисту населення – 20, або 15,4%,  освіти, виховання та навчання 

дітей, роботи навчально-виховних закладів – 14, або 10,8%, комунального 

господарства – 22, або 16,9%.  

У райдержадміністрації всі звернення розглядаються першим заступником 

голови райдержадміністрації, виконувачем функцій і повноважень голови 

райдержадміністрації і направляються до виконання керівникам структурних 

підрозділів райдержадміністрації. Протягом 2017 року необгрунтованих заяв та 

скарг до райдержадміністрації не надходило.  

У 2017 році до райдержадміністрації надійшов 31 запит на виконання 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

        Протягом 2017 року проведено 11 перевірок здійснення виконавчими 

органами міської та сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої 

влади. 

За станом виконання Плану основних заходів з підготовки Баштанської 

районної ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної  

системи  цивільного  захисту України (далі районна ланка), готовність районної 

ланки оцінюється, як «Обмежено відповідає вимогам» про, що відзначено в 

перевірках району ГУ ДСНС України у Миколаївській області в лютому та 

жовтні 2017 року,  за результатами яких складено акти. 

За 2017 рік у районі зареєстрована одна надзвичайна ситуація місцевого 

рівня з 10.05.2017 на 11.05.2017 визначена у класифікаційних ознаках НС 

відповідно до п.2.9 (наказу МНС України від 12.12.2012 №1400) «Масове 
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пошкодження та загибель плодових сільськогосподарських рослин або 

винограду (незібраного врожаю) внаслідок небезпечних природних 

гідрометеорологічних явищ» код 20324 та пункту постанови Кабінету міністрів 

України від 24.03.2004 №368 «Про затвердження Порядку класифікації НС 

техногенного  і  природного  характеру  за  їх  рівнями». Нанесені  матеріальні  

збитки склали 25431,7 тис.грн.   

Органи управління сили та засоби цивільного захисту району  переведено 

в режим готовності «підвищена», створений та діє оперативний штаб з 

ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. 

У районі діє районна цільова соціальна програма розвитку цивільного  

захисту Баштанського району (далі Програма) заходи якої продовжено  

протягом 2018 року.  

У 2017 році відповідно до затвердженого посадового складу  Положення та 

річного плану роботи, була організована робота районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

райдержадміністрації (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. На 2017 рік передбачалось 

розглянути 34 питання, що стосуються заходів техногенної, пожежної та 

санітарної безпеки. Всього на розгляді було 39 питань (34 планованих + 5 

питань позапланових). Проведено 4 позачергових засідань на яких розглянуто   

5 питань.  

У районі відповідно до методичних рекомендацій переглянуто з 

урахуванням імовірних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 

номенклатуру та обсяги районного матеріального резерву, які затверджено 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.08.2017 № 309-р  «Про 

створення та використання місцевого   матеріального резерву Баштанського 

району для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків». Даним розпорядженням також 

затверджено графік накопичення та визначено місце зберігання районного 

матеріального резерву. 

Рішенням ХІІ сесії сьомого скликання від 14.11.2016 №6 районної ради 

внесено зміни до Програми та передбачено виділення коштів на створення та 

поповнення районного матеріального резерву в 2017 році на суму 100,0 тис.грн 

освоєно 31,925  тис.грн, поповнено матеріальний резерв паливо-мастильними 

матеріалами, закладені у кількості 2000 літрів ДП (100%) та 1440 літрів бензину 

А-92 (96%), а також придбано відповідно до затвердженої номенклатури 

(цвяхи, мішки поліпропіленові, відра оцинковані, лопати штикові та совкові, 

рукавиці робочі, плівку з поліетилену, мотузку, електричний дріт та 

подовжувач на котушці). Станом на 01.01.2018 загальний відсоток накопичення  

районного матеріального резерву становить – 78,09%. 

Рішенням позачергового засідання комісії ТЕБ та НС виділено 7 ДПРЧ ГУ 

ДСНС України у Миколаївській області бензин А-92 в кількості 350 літрів для 

заправлення пожежних, оперативно-рятувальних автомобілів та автомобіля 
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мобільної групи з метою оперативного реагування на гасіння пожеж в 

природних екосистемах.   

У районі за Програмою на 2017 рік передбачено заходи забезпечення 

пожежної безпеки та було придбано пожежні рукава для 7 державної пожежно-

рятувальної частини ГУ ДСНС у Миколаївській області. Придбання даного 

аварійно-рятувального обладнання, в кількості 25 штук на суму 33,0 тис.грн  

дасть змогу забезпечити належне реагування в разі виникнення подій та 

надзвичайних ситуацій, забезпечить більш якісне гасіння пожеж, рятування 

людей, техніки та матеріальних цінностей.  

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від        

31.03.2016 № 100-р «Про створення на території Миколаївської області 

підрозділів місцевої пожежної охорони» активізовано роботу щодо створення  

підрозділів місцевої пожежної охорони. Відповідно до рекомендацій Карти 

забезпечення пожежної безпеки на території громад Миколаївської області, 

Перспективного плану об’єднаної територіальної громади Баштанського 

району головою райдержадміністрації  видано розпорядження від                 

22.04.2016 №131-р «Про створення на території Баштанського  району 

підрозділів місцевої пожежної охорони». На утримання Привільненської 

місцевої  пожежної  команди в 2017 році витрачено161,75 тис.грн, на 2018 рік 

планується придбання пожежного автомобіля 450,0 тис.грн. Питання 

покращення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони буде 

винесено на розгляд чергових сесій органів місцевого самоврядування. 

За 2017 рік райдержадміністрацією здійснено повний розрахунок за 

обслуговування системи оповіщення району Миколаївською філією ПАТ 

«Укртелеком» в сумі 45,4614 тис.грн. та черговою сесією районної ради 

затверджено фінансування за експлуатаційно-технічне обслуговування 

апаратури оповіщення на 2018 рік на суму 48,0 тис.грн. 

На виконання Плану заходів з підготовки та проведення в Миколаївській 

області у 2017-2018 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту (далі ЗС ЦЗ), у районі затверджено персональний склад районної 

інвентаризаційної комісії з проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ на 

території Баштанського району та план заходів з підготовки та проведення в 

Баштанському районі у 2017-2018 роках технічної інвентаризації ЗС ЦЗ. 

На території району обліковується 24 ЗС ЦЗ, з них: 

- ЗС ЦЗ, які перебувають у державній власності – 5; 

- ЗС ЦЗ, які перебувають у комунальній власності – 14; 

- ЗС ЦЗ, які перебувають у приватній власності – 5. 

У результаті обстежень встановлено оцінку готовності об’єктів: готові - 3; 

обмежено готові - 15; не готові - 6;  проінвентаризовано з виготовленням 

технічних паспортів – 17. 

У 2017 році проведено ремонт ЗС ЦЗ приватної форми власності ПРУ 

№52116 філія Баштанського району ПАТ «Миколаївобленерго» на суму                

174,0 тис.грн. Для підвищення стану готовності для подальшого використання 

за призначенням ЗС ЦЗ необхідно установити обладнання та завершити роботи 
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з паспортизації, обладнати другим евакуаційним виходом, встановити 

вентиляцію, фільтрорадіаційні  елементи. За 2017 рік  було переведено дві ЗС  

ЦЗ  в  стан  готовності  для  подальшого  використання  за  призначенням  (ПРУ 

№ 52116 вбудоване приміщення  Баштанської  філії  ПАТ «Миколаївобленерго» 

м.Баштанка, вул. Енергетиків, 3а «готове», ПРУ №52123 підвальне приміщення 

в багатоповерховому житловому будинку по вул.Полтавська, 33 «обмежено 

готове»), інвентаризація  та списання ЗС ЦЗ не проводилось. 

У лютому 2017 року, згідно з Планом та графіком проведення командно-

штабних навчань (далі КШН) органів управління та сил цивільного захисту 

районних ланок Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту України на 2017 рік, у районі проведено КШН 

органів управління та сил цивільного захисту району за темою «Управління 

діями органів управління та сил Баштанської районної ланки цивільного 

захисту  Миколаївської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 

захисту України у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, пов’язаних з ускладненням 

метеорологічної обстановки.  

У жовтні 2017 року в районі було проведено функціональне навчання 

керівного складу та фахівців, діяльності яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту на навчання залучено: за 

державним замовленням - 57 осіб; на договірних засадах – 39 осіб. 

        Станом на 01.01.2018 кількість виборців у районі становить 29049 чоловік 

(відповідно до останнього оновлення реєстру), у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року зменшилось виборців на 0,9% (01.01.2017 –            

29313 чоловік). 

2. Об’єднання громадян, їх участь у суспільному житті регіону, взаємодія з 

ними місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення належної 

суспільно-політичної ситуації в регіоні. 

У межах Баштанського району станом на 01.01.2018 зареєстровано          

122 громадські організації, переважна більшість яких складають спілки 

власників корів та громадських організацій, утворених на території кожної 

сільської ради для залучення інвестицій, з них 105 – є юридичними особами та 

17 – без статусу юридичної особи. 

Найбільш активними громадськими організаціями, з якими тісно 

співпрацює Баштанська райдержадміністрація, є: Баштанська районна 

організація ветеранів України, Баштанська районна громадська організація 

учасників антитерористичної операції. 

Також у районі зареєстровано 95 районних (міських) осередків політичних 

партій, проте більшість з них фактично не функціонує. Найбільш впливовими 

політичними силами району залишаються районні організації політичних 

партій «Блок Петра Порошенка «Солідарність», ВО «Батьківщина». 

Баштанською райдержадміністрацією постійно вживаються заходи по 

налагодженню активної взаємодії з об’єднаннями громадян, залученню їх до 

участі в суспільно-політичному житті району, що сприяє створенню у районі 



 50 

належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства, 

налагодженню соціального партнерства, забезпеченню толерантних відносин. 

Представники об’єднань громадян обов’язково запрошуються до участі в 

публічних заходах райдержадміністрації, у тому числі з нагоди державних, 

місцевих свят і подій, засіданнях консультативно-дорадчих органів при 

райдержадміністрації, проведенні громадських обговорень з важливих питань 

місцевого значення тощо. 

При Баштанській райдержадміністрації розпорядженням від 29.12.2015 

№420-р «Про створення Громадської ради при Баштанській 

райдержадміністрації» утворена Громадська рада, до складу якої входять           

14 представників громадських організацій, професійних та творчих спілок. 

У 2017 році проведено 4 засідання даного консультаційно-дорадчого 

органу. 

Протягом 2017 року жодного регуляторного акту райдержадміністрацією 

не приймалось.  

На 2018 рік Баштанською райдержадміністрацією заплановано проведення 

консультацій з громадськістю з 10 соціально-важливих питань. 

Баштанською райдержадміністрацією здійснюється постійний моніторинг 

проведення на території району акцій протесту, актів громадської непокори, 

інших дій протестного характеру за участю громадян. У 2017 році подібних 

протестних акцій на території району не зафіксовано. 

3. Стан національних відносин. 

     У Баштанському районі проживають слідуючі національні меншини: 

- росіяни – 1841 чоловік (4,8% від загальної кількості населення); 

- молдовани – 514 чоловік (1,4% від загальної кількості населення); 

- білоруси –  421 чоловік (1,1% від загальної кількості населення); 

- турки (месхетинці) – 638 чоловік (1,7% від загальної кількості населення;) 

- інші національності 376 чоловік (1,0% від загальної кількості населення), 

(роми, азейбаржанці, болгари, гагаузи, грузини, вірмени). 

      Найбільш активною є організація турків – месхетинців у кількості             

638 чоловік. Місце проживання с.Виноградівка, с.Костичі. 

      Станом на 1 січня 2018 року злочинів на міжетнічній основі та етнічих 

конфліктів не зареєстровано.  Протестні або інші масові заходи  національними 

меншинами не проводилися. 

4. Релігійна ситуація. 

      У Баштанському районі налічується 50 релігійних конфесій, а саме: 

Святоуспенська церква – 1; Українська Православна Церква (Київський 

Патріархат) – 4; Українська Автокефальна Православна Церква – 3; Українська 

Православна Церква (Московський Патріархат) – 21; Церква Божого 

Милосердя Римсько-католицька церква – 1; Християни віри євангельської 

п’ятидесятники Церква “Жива вода” – 1; Християни повного Євангелія церква 

„Слово життя” – 3; Українська християнська євангельська церква «Слово 

життя» - 1; Пресвітеріанська церква „Ісуса Христа - 2; Християнська церква 

«Нове покоління» - 2; Церква Адвентистів 7 дня – 1; Євангельські християни-
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баптисти -5; Свідки Єгови – 1; Новоапостольська церква – 1; Мусульманська 

релігійна громада «Гунеш» - 1; Мусульманська релігійна громада – 2. 

      Міжконфесійних конфліктів та суперечок у сфері майнових відносин не 

відбувалось. Всі релігійні організації забезпечені культовими будівлями та 

приміщеннями для молитовних цілей. 

5. Інформаційна діяльність. 

Інформаційний простір району представлений друкованим комунальним 

засобом масової інформації – районною газетою «Голос Баштанщини» (з 

08.11.2017 – Приватне Підприємство "Редакція районної газети "Голос 

Баштанщини"), яка виходить тиражем 4227 екземплярів (станом на 18.01.18), 

переважну більшість читацької аудиторії якої складають люди середнього та 

пенсійного віку. 

З метою задоволення конституційного права громадян на інформацію та 

підвищення рівня поінформованості населення району Баштанська 

райдержадміністрація, за можливості, здійснює сприяння публікації в районній 

газеті «Голос Баштанщини» інформаційних матеріалів, що висвітлюють, 

діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України з питань 

внутрішньої та зовнішньої політики, суспільно-політичну ситуацію в державі, 

області та районі, матеріали патріотичного спрямування, питання правової 

освіти населення, статистичну інформацію, відомості про події в районі та 

області тощо. 

Протягом 2017 року висвітлено через місцеві засоби масової інформації     

75 інформаційних матеріалів щодо децентралізації влади в цілому та 

добровільного об’єднання, зокрема, в т.ч. через районну газету «Голос 

Баштанщини» - 18 та офіційний сайт Баштанської райдержадміністрації та 

районної ради – 57. 

У 2017 році інтерв’ю голови райдержадміністрації з кореспондентами 

районної газети не публікувались. 

Баштанською райдержадміністрацією здійснюється постійний моніторинг 

районної газети «Голос Баштанщини» на предмет розміщення зауважень та 

пропозицій громадськості щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади, 

відпрацьований механізм своєчасного реагування на висловлені пропозиції. У 

2017 році на сторінках газети зауваження не публікувались. 

Основним засобом реалізації державної інформаційної політики в 

Баштанській райдержадміністрації є офіційний веб-сайт райдержадміністрації 

та районної ради (http://bashtanka.mk.gov.ua/), де оперативно розміщується 

актуальна інформація про діяльність райдержадміністрації та районної ради, 

основні події та публічні заходи, головні аспекти суспільно-політичного та 

соціально-економічного розвитку району, актуальні роз’яснення для громадян 

тощо. 

Ще одним важливим шляхом надання інформації жителям району, а 

особливо молодіжній громадській аудиторії, є неофіційний сайт Баштанки та 

Баштанського району (http://bashtanka.net/), соціальна мережа Фейсбук 

(сторінки першого заступника голови райдержадміністрації, виконувача 

функцій і повноважень голови райдержадміністрації О.Д.Славінського  

http://bashtanka.mk.gov.ua/
http://bashtanka.net/
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(https://www.facebook.com/profile.php?id=100008418216767 ), а також завідувача сектору 

з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та 

інформації апарату райдержадміністрації (https://www.facebook.com/mikdanilyuk ). 

З метою підвищення рівня правової обізнаності громадян 

райдержадміністрацією забезпечується проведення постійної системної 

роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики, проектів 

нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і 

стосуються прав та обов’язків громадян тощо. Так, протягом 2017 року основну 

увагу приділено таким темам: добровільне об’єднання територіальних громад, 

реформа місцевого самоврядування, децентралізація влади (постійно); 

роз’яснення спрощеного порядку отримання населенням житлових субсидій, 

соціальний захист вразливих категорій населення (постійно); про надання 

соціальних пільг учасникам АТО (постійно). 

З метою привернення уваги громадян до важливих питань державного 

значення Баштанською райдержадміністрацією здійснюється сприяння 

поширенню серед населення району соціальної реклами відповідного 

тематичного спрямування. Так, впродовж 2017 року у районній газеті «Голос 

Баштанщини» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації забезпечено 

розміщення соціальної реклами для учасників АТО, підтримки Збройних Сил 

України, процедури субсидіювання тощо. Здійснюється поширення відповідної 

соціальної реклами (листівки, буклети, плакати) по міській та сільським радам, 

а також її розміщення на біл-бордах в межах району. 

Розділ 4. Стан соціально-економічного розвитку регіону. 

1. Результати аналізу динаміки показників соціально-економічного 

розвитку. 

        Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.01.2016 

№22-р «Про запровадження моніторингу та оцінки соціально-економічного 

розвитку міст обласного значення та районів Миколаївської області» 

щокварталу проводиться моніторинг, який охоплює показники різних напрямів 

розвитку територій і відображає стан економічного розвитку, інвестиційної та 

зовнішньоекономічної, фінансової діяльності, споживчого ринку, ринку праці 

та доходів населення, освіти, культури, підприємницької діяльності, сфери 

надання адміністративних послуг, безпеки життєдіяльності та за якими 

здійснюється оцінка рівня соціально-економічного розвитку району. 

        У результаті даної оцінки Баштанський район за 9 місяців 2017 року 

займає загальне 5 місце серед районів області. Найкращі показники маємо у 

галузі охорони здоров’я – 1 місце, підприємницька діяльність – 4 місце, 

культура – 6 місце, безпека життєдіяльності – 6 місце. Найнижчі показники у 

сфері надання адміністративних послуг  – 18 місце, а саме за рахунок 

відсутності надання послуг з реєстрації нерухомого майна. Також найнижчі 

показники у сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності – 12 місце, 

ринок праці та доходи населення – 12 місце за рахунок виникнення 

заборгованості із виплати заробітної плати.  

2. Висновки щодо стану соціально-економічного розвитку, нагальні 

проблеми розвитку регіону та шляхи їх розв’язання. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008418216767
https://www.facebook.com/mikdanilyuk
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1. Назва проблеми: ремонт дороги державного значення Н-11 «Дніпропетровськ 

– Миколаїв». 

Обґрунтування першочерговості вирішення проблеми: дана дорога є 

транспортною артерією, що забезпечує життєдіяльність району (поставка 

сільськогосподарської продукції до обласного центру, портів, заводу 

«Сандора», поряд з цим вона має стратегічне значення для Дніпропетровської, 

Донецької, Харківської областей. 

Шляхи вирішення: надання фінансової підтримки з державного бюджету. 

2. Назва проблеми: створення госпітального округу №4.  

Обґрунтування першочерговості вирішення проблеми: визначення центру 

госпітального округу №4 в місті Баштанка (у межах 4 районів) з метою надання 

медичних послуг населенню Новобузького, Казанківського, Березнегуватського 

районів. 

Шляхи вирішення: прийняття відповідного рішення обласною радою. 

3. Назва проблеми: ремонт доріг між населеними пунктами району. 

 Обґрунтування першочерговості вирішення проблеми: покращення 

інфраструктури  - одна із основних умов проведення освітянської, медичної та 

адміністративно-територіальних реформ. Реконструкція та відновлення доріг 

сприятиме належному функціонуванню автотранспорту для задоволення 

соціальних потреб населення. 

Шляхи вирішення: надання фінансової підтримки з державного бюджету. 

4. Назва проблеми: реконструкція дитячого навчального закладу «Теремок» 

м.Баштанка. 

Обґрунтування першочерговості вирішення проблеми: забезпечення права 

дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, 80 дітей 

зможуть відвідувати дитячий садок. Створення 16 нових робочих місць. 

Шляхи вирішення: надання фінансової підтримки з державного бюджету у сумі 

14,0 млн.грн. 

5.  Назва проблеми: реконструкція лікувального корпусу «А-3» Баштанської 

центральної районної лікарні.  

Обґрунтування першочерговості вирішення проблеми: зменшення теплових 

втрат приміщення лікувального корпусу Баштанської центральної районної 

лікарні, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, економія 

бюджетних коштів, покращення технічних характеристик будівлі та 

забезпечення довговічності огороджувальних конструкцій, покращення умов 

перебування хворих та роботи медичного персоналу шляхом проведення 

реконструкції (термомодернізації). 

 Шляхи вирішення: надання фінансової підтримки з державного бюджету у сумі                

2,915 млн.грн. 

6.  Назва проблеми: реконструкція Інгульської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеня. 

Обґрунтування першочерговості вирішення проблеми: поліпшення умов 

якісних освітніх та соціальних послуг населенню, забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов навчання, праці та виховання. 
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 Шляхи вирішення: надання фінансової підтримки з державного бюджету у сумі                

2,2 млн.грн. 

7. Назва проблеми: реконструкція централізованого водопостачання 

с.Новоолександрівка. 

Обґрунтування першочерговості вирішення проблеми: у зв’язку з тим, що 

якісні показники води не відповідають нормам, необхідно в терміновому 

порядку провести роботи по реконструкції централізованого водопроводу. 

Забезпечення населення територіальної громади якісною питною водою дасть 

змогу зняти соціальну напругу в питанні водозабезпечення. 

Шляхи вирішення: надання фінансової підтримки з державного бюджету у сумі                

7,4 млн.грн. 

8. Назва проблеми: збереження лісів району. 

Обґрунтування першочерговості вирішення проблеми: протягом 2016-           

2017 років ДП «Баштанське лісове господарство» функціонує без державної 

підтримки. 

Шляхи вирішення: надання фінансової підтримки з державного бюджету.         

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку 

і торгівлі райдержадміністрації                                                 А.О.Стародуб 


