
 

 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 07.02.2019 №30-р                 

 
 
Про затвердження Перспективного 
плану розвитку Баштанського району 
на 2019-2021 роки 
 

 

 
Відповідно до статей 2, 17 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», частини першої статті 15 Закону України «Про засади державної 
регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 
2018 року №733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження 
голови облдержадміністрації від 29.12.2018 № 584-р «Про схвалення проекту 
Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської 
області на період до 2020 року», на виконання пункту 2.2. протокольних 
доручень Ради регіонального розвитку Миколаївської області від          
27.11.2018 №1: 

 
          1. Затвердити Перспективний план розвитку Баштанського району на 
2019-2021 роки, що додається. 

 
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити виконання 

Перспективного плану розвитку Баштанського району на 2019-2021 роки. 
 

         3.Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою. 
 

 
 
Перший заступник голови  
райдержадміністрації, виконувач  
функцій і повноважень голови  
райдержадміністрації                                                              О.СЛАВІНСЬКИЙ  
 

 

 

 

 

 

                                                                                              



                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                            Розпорядження голови 
                                                                                            Баштанської районної 
                                                                                            державної адміністрації 
                                                                                            від 07.02.2019№30-р 

 

 

Перспективний план   

розвитку Баштанського району на 2019-2021 роки 

Освіта 
Назва 

проекту 

Капітальний ремонт Привільненської загальноосвітньої 

школи Баштанської районної ради Миколаївської області за 

адресою вул.Перемоги, 245 с.Привільне Баштанського району  

Номер і 

назва завдання з 

Державної стратегії   

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період 

до 2020 року, 

якому відповідає 

проект 

2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах 
економіки, що змінюється. 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя». 
2.2.1.7. Будівництво та проведення реконструкції і 

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем 
комунікацій, котелень,  обладнання державних і комунальних 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. 

Мета та 

завдання проекту: 

Метою проекту є створення безпечних умов для здійснення 
освітнього процесу. 

Завдання: 

1. Усунення аварійно-небезпечної ситуаціі в закладі. 
2.Організація безпечної рухової активності та виховання 

здорової дитини в навчальному закладі. 
3.Створення належних умов для організації освітнього 

процесу. 
4.Організація харчування учасників освітнього процесу. 

Територія, 

на яку проект 

матиме вплив: 

Проект планується реалізувати  на території 
Привільненської сільської ради і буде охоплювати населення 
трьох сіл - Привільне, Єрмолівка, Новоукраїнка Баштанського 
району. 

Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект: 

Проект спрямований на дітей шкільного віку, їх батьків, 
дорослих – працівників закладу освіти - понад 2076 осіб. 

Опис 

проблеми,  на 

вирішення якої 

спрямований 

проект: 

Будівля Привільненської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів введена в експлуатацію у 1987 році. За цей період не було 
проведено жодного капітального ремонту, що призвело до повного 
аварійного стану школи. Ситуація з кожним роком погіршується, 
навчальний заклад не може самостійно вирішити на даний час 
проблему ремонту несучої стіни корпусу, де знаходяться 
спортивний зал, їдальня, бібліотека. Стіна має тріщину до 4 метрів. 
Стіна постійно розходиться, що є причиною розходження 
залізобетонного перекриття і може призвести до серйозних 



пошкоджень основної двоповерхової будівлі закладу освіти. У 
зв’язку з аварійним  станом стіни постає питання щодо 
ефективного використання в освітньому процесі спортивного залу, 
бібліотеки та їдальні Привільненської загальноосвітньої школи I-
III ступенів. 

Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту: 

Результати від реалізації проекту: 
1.Дотримання умов організації харчування в закладі освіти. 
2. Поліпшення умов для занять фізичною культурою учнів 

та для проведення  спортивно-масових заходів на базі школи. 
3. Використання приміщення шкільної бібліотеки в 

освітньому процесі. 
4. Виконання будівельних робіт по проведенню 

капітального ремонту навчального закладу. 
Основні 

заходи проекту: 

Основними заходам проекту є: 

1.Створення ініціативної групи. 
2. Визначення основних заходів щодо здійснення 

капітального ремонту несучої стіни корпусу освітнього закладу. 
3.Проведення загально будівельних робіт капітального 

ремонту споруди. 
4.Поширення інформації про результати проекту. 

Період 

здійснення: 

З червня 2019 року-до грудня 2021 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту,тис грн. 

1-й 

рік 2019 

2-й 

рік 

2020 

3-й рік  

2021 

разом 

1 000
, 000 

1 000, 
000 

1 000, 000 3 000, 
000 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Обласний бюджет, районний бюджет, місцеві бюджети, 
спонсорські кошти. 

Учасники 

реалізації проекту 

та їх функції 

Баштанська районна державна адміністрація, Баштанська 
районна рада, відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації, 
комунальна установа Баштанський районний сервісний центр по 
обслуговуванню закладів освіти 

Інше: Виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

 
Назва 

проекту 

Реконструкція системи опалення Новоолександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баштанської районної 

ради Миколаївської області по вулиці О.Сизоненка, 56А,    

с.Новоолександрівка  Баштанського району 

Номер і 

назва завдання з 

Державної стратегії   

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період 

до 2020 року, 

якому відповідає 

2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах 
економіки, що змінюється. 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя». 
2.2.1.7. Будівництво та проведення реконструкції і 

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем 
комунікацій, котелень,  обладнання державних і комунальних 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. 



проект 

Мета та 

завдання проекту: 

Мета: практична реалізація технологій енергозбереження в 
Новоолександрівській ЗОШ І- ІІІ ступенів. 

Завдання: 

1. Заміна котлів на енергоефективні, впровадження нових 
сучасних технологій по використанню природного газу, очищення 
внутрішніх систем опалення хімічними реагентами та заміна 
насосів на сучасні аналоги. 

2.Створення комфортних умов для функціонування закладу 
освіти. 

3.Зменшення обсягів споживання енергоносіїв. 
4.Скорочення видатків на потреби енергозабезпечення. 

Територія, 

на яку проект 

матиме вплив: 

Проект планується реалізувати  на території 
Новоолександрівської сільської ради і буде охоплювати 
населення села Новоолександрівка Баштанського району. 

Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект: 

Учасники освітнього процесу зазначеного закладу в 
кількості 250 осіб. 

Опис 

проблеми,  на 

вирішення якої 

спрямований 

проект: 

Однією з проблем, що не вирішується  протягом декількох 
років,  є опалення Новоолександрівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів. Існуюча система опалення за тривалий час 
експлуатації прийшла в незадовільний стан і не підтримує 
відповідний температурний режим, який би відповідав діючим 
санітарним вимогам. Внаслідок цього немає можливості створити 
комфортні умови для  працівників закладу, учнів, для роботи 
гуртків, секцій  тощо. 

Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту: 

Реалізація проекту дасть можливість:  
1. Зменшити обсяги споживання  палива ( природного газу). 
2. Покращити рівень комфортного перебування учасників 

навчально-виховного процесу в приміщеннях закладу. 
3. Дозволить відпрацювати технічні і фінансові аспекти з 

впровадження і розповсюдження позитивного досвіду на об’єктах 
бюджетних організацій. 

Основні 

заходи проекту: 

1.Заміна газових котлів на енергоефективні; 
2.Повна автоматизація процесу горіння з оптимізацією 

коефіцієнту надлишку повітря в продуктах згорання, а також 
зниження температури вихідних газів; 

3.Очищення внутрішніх систем опалення хімічними 
реагентами, що розчиняють та вимивають відкладення з 
внутрішніх стінок систем опалення; 

4. Заміна циркуляційних насосів на сучасні аналоги з 
кращими технічними характеристиками. 

Період 

здійснення: 

З липня 2019 року - до грудня 2019 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту,тис грн. 

1-й 

рік 

2019 

2-й 

рік 

2020 

3-й рік 

2021 

разом 

550,0 - - 550,0 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Обласний бюджет, районний бюджет, місцеві бюджети, 
спонсорські кошти. 

Учасники 

реалізації проекту 

Баштанська районна державна адміністрація, Баштанська 
районна рада, відділ освіти, молоді і спорту Баштанської 



та їх функції райдержадміністрації 

Інше: Для реалізації проекту буде виготовлено проектно-
кошторисну документацію. 

 

 
Назва 

проекту 

Заміна віконних блоків Старогороженської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баштанської районної 

ради Миколаївської області за адресою вул.Привільненська, 2 

с.Старогорожене Баштанського району 

Номер і 

назва завдання з 

Державної стратегії   

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період 

до 2020 року, 

якому відповідає 

проект 

2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах 
економіки, що змінюється. 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя». 
2.2.1.7. Будівництво та проведення реконструкції і 

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем 
комунікацій, котелень,  обладнання державних і комунальних 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. 

Мета та 

завдання проекту: 

Мета: Підвищення енергоефективності освітнього закладу. 
Завдання: 

1.Зниження витрат енергоресурсів. 
2. Забезпечення комфортних умов для функціонування 

закладу освіти. 
Територія, 

на яку проект 

матиме вплив: 

Проект планується реалізувати  на території 
Старогороженської сільської ради і буде охоплювати верстви 
населення села Старогорожене Баштанського району. 

Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект: 

Учасники освітнього процесу зазначеного закладу в 
кількості 350 осіб. 

Опис 

проблеми,  на 

вирішення якої 

спрямований 

проект: 

Школу введено в експлуатацію у 1983 році. У зв’язку з тим, 
що на належному рівні не виділяються кошти на покращення 
матеріально-технічної бази школи, ситуація з кожним роком 
погіршується. Навчальний заклад не може самостійно вирішити на 
даний час проблему заміни віконних блоків. Вікна стали 
непридатними, щільно не прикриваються, що суттєво впливає 
температурний режим  та на освітній процес закладу. 

Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту: 

Реалізація проекту дасть можливість:  
1. Зменшити обсяги споживання  палива (кам’яне вугілля). 
2.Покращити рівень комфортного перебування учасників 

навчально-виховного процесу в приміщеннях закладу. 
3. Дозволить відпрацювати технічні і фінансові аспекти з 

впровадження і розповсюдження позитивного досвіду на об’єктах 
бюджетних організацій. 

Основні 

заходи проекту: 

1.Створення ініціативної групи. 
2.Заміна фізично застарілих віконних блоків за сучасними 

технологіями. 
3.Проведення будівельних робіт згідно затвердженого 

кошторису. 



Період 

здійснення: 

З липня 2019 року-до грудня 2020 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту,тис грн. 

1-й 

рік 

2019 

2-й 

рік 

2020 

3-й рік 

2021 

разом 

390,0 390,0 - 780,0 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Обласний бюджет, районний бюджет, місцеві бюджети, 
спонсорські кошти. 

Учасники 

реалізації проекту 

та їх функції 

Баштанська районна державна адміністрація, Баштанська 
районна рада, відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації. 

Інше: Для реалізації проекту буде виготовлено проектно-
кошторисну документацію.  

 

 
Назва 

проекту 

Придбання шкільного автобуса для Кашперо-

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за 

адресою вулиця Центральна буд.10, с.Кашперо-Миколаївка 

Баштанського району  

Номер і 

назва завдання з 

Державної стратегії   

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період 

до 2020 року, 

якому відповідає 

проект 

2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах 
економіки, що змінюється. 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя». 
2.2.1.6. Модернізація матеріально-технічної бази 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 
шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями та 
інвентарем. 

Мета та 

завдання проекту: 

Мета: Забезпечення своєчасного, безпечного, регулярного і 
безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, 
що проживають у сільській місцевості до місця навчання, роботи і 
додому. 

Завдання: Придбання шкільного автобусу 

Територія на 

яку проект матиме 

вплив: 

Проект планується реалізувати  на території Кашперо-
Миколаївської сільської ради і буде охоплювати населення сіл 
Кашперо-Миколаївки, Новофонтанівка, Новопетрівка, Любарка, 
Зелений Гай, Катеринівка  Баштанського району. 

Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект: 

Учасники навчально-виховного процесу зазначеного 
закладу в кількості 150 осіб. 

Опис 

проблеми,  на 

вирішення якої 

спрямований 

проект: 

У 2018/2019 навчальному році підвезенням до освітнього 
закладу і додому охоплено 26 учнів та 5 педагогічних працівників. 
Підвезення здійснює транспортний засіб марки ПАЗ-672, який 
знаходиться в експлуатації з 1989 року і який на сьогоднішній день 
є фізично-застарілим, потребує заміни. 

Очікувані 

кількісні та якісні 

1.Надання якісних освітніх послуг учням сільської 
місцевості. 



результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту: 

2. Забезпечення своєчасного, безпечного, регулярного і 
безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників. 

Основні 

заходи проекту: 

Придбання сучасного транспортного засобу для 
перевезення учнів та педагогічних працівників до освітнього 
закладу і додому. 

Період 

здійснення: 

З липня 2019 року-до грудня 2019 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту,тис грн. 

1-й 

рік 

2019 

2-й 

рік 

2020 

3-й рік 

2021 

разом 

2 
000,000 

- - 2 000,000 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Обласний бюджет, районний бюджет 

Учасники 

реалізації проекту 

та їх функції 

Баштанська районна державна адміністрація, Баштанська 
районна рада, відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації. 

Інше: - 

 

Назва 

проекту 

Капітальний ремонт  системи водовідведення 

Костичіської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Баштанської районної ради Миколаївської області за адресою 

вул.Івана Франка, буд.8, с.Костичі Баштанського району  

Номер і 

назва завдання з 

Державної стратегії   

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період 

до 2020 року, 

якому відповідає 

проект 

2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах 
економіки, що змінюється. 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя». 
2.2.1.7. Будівництво та проведення реконструкції і 

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем 
комунікацій, котелень,  обладнання державних і комунальних 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. 

Мета та 

завдання проекту: 

Мета: Створення комфортних умов для функціонування 
закладу освіти. 

Завдання: Практична реалізація капітального ремонту 
системи водовідведення Костичівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Територія на 

яку проект матиме 

вплив: 

Проект планується реалізувати  на території Костичівської 
сільської ради і спрямований на верстви населення села Костичі 
Баштанського району. 

Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект: 

Учасники навчально-виховного процесу зазначеного 
закладу в кількості 150 осіб. 

Опис 

проблеми,  на 

вирішення якої 

спрямований 

проект: 

Школу введено в експлуатацію у 1987 році. В зв’язку з 
відсутністю коштів  капітальний ремонт водовідведення в закладі 
освіти не проводився жодного разу, що впливає на ефективність 
організації роботи харчоблоку, внутрішніх туалетів школи та 
дошкільного навчального закладу. Під час виникнення аварійних 



ситуацій водовідведення закладу освіти потрапляє в грунтові води, 
що приводить до забруднення навколишнього середовища. 
Ситуація з кожним роком погіршується, навчальний заклад не 
може самостійно вирішити дану проблему.   

Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту: 

1.Проведення заходів щодо ремонту системи 
водовідведення в освітньому закладі. 

2. Організація харчування учнів згідно санітарних умов. 
3. Забезпечення функціонування внутрішніх туалетів. 

Основні 

заходи проекту: 

1.Часткова заміна та ремонт каналізаційних колодязів, 
люків. 

2.Очищення та промивання системи водовідведення. 
3. Заміна труб. 

Період 

здійснення: 

З червня 2019 року-до грудня 2019 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту,тис грн. 

1-й 

рік 

2019 

2-й 

рік 

2020 

3-й рік 

2021 

разом 

300,0 - - 300,0 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Обласний бюджет, районний бюджет, місцеві бюджети, 
спонсорські кошти. 

Учасники 

реалізації проекту 

та їх функції 

Баштанська районна державна адміністрація, Баштанська 
районна рада, відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації. 

Інше: - 

 

Назва 

проекту 

Реконструкція даху Лук’янівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів за адресою вул.Щербака, буд.13 

с.Лук’янівка Баштанського району 

Номер і 

назва завдання з 

Державної стратегії   

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області  

2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах 
економіки, що змінюється. 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя». 
2.2.1.7. Будівництво та проведення реконструкції і 

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем 
комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. 

Мета та 

завдання проекту: 

Мета: Підвищення енергоефективності освітнього закладу. 
Завдання: Зниження витрат енергоресурсів, забезпечення 

комфортних умов функціонування закладу освіти. 
Територія, 

на яку проект 

матиме вплив: 

Проект планується реалізувати  на території Лук’янівської 
сільської ради і буде охоплювати населення сіл Лук’янівка, 
Лисянка, Михайлівка Баштанського району. 

Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект: 

Учасники навчально-виховного процесу зазначеного 
закладу в кількості 200 осіб. 

Опис 

проблеми,  на 

вирішення якої 

Покрівля закладу пошкоджена, знаходиться в 
незадовільному стані. Під час несприятливих погодних умов 
відбувається протікання стелі та стін закладу, що в подальшому 



спрямований 

проект: 

приводить до їх руйнування. За цей період не було проведено 
жодного капітального ремонту, що призвело до повного аварійного 
стану школи. Ситуація з кожним роком погіршується, навчальний 
заклад не може самостійно вирішити на даний час проблему 
капітального ремонту даху. 

Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту: 

Реалізація проекту дасть можливість:  
1. Зменшити обсяги споживання  палива. 
2.Покращити рівень комфортного перебування учасників 

навчально-виховного процесу в приміщеннях закладу. 
3.Дозволить відпрацювати технічні і фінансові аспекти з 

впровадження і розповсюдження позитивного досвіду на об’єктах 
бюджетних організацій. 

Основні 

заходи проекту: 

Здійснення комплексу ремонтно-будівельних робіт, який 
передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і 
обладнання будівлі у зв’язку з їх фізичною зношеністю та 
руйнуванням покрівлі, поліпшення експлуатаційних показників 

Період 

здійснення: 

З липня 2019 року - до грудня 2020 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту,тис грн. 

1-й 

рік 

2019 

2-й 

рік 

2020 

3-й рік 

2021 

разом 

1 000
,000 

1 000,0
00 

- 2 000,000 

Джерела 

фінансування  

обласний бюджет, районний бюджет, місцеві бюджети, 
спонсорські кошти. 

Учасники 

реалізації проекту 

та їх функції 

Баштанська районна державна адміністрація, Баштанська 
районна рада, відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації 

Інше: Для реалізації проекту буде виготовлено проектно-
кошторисну документацію.  

 

Медицина 

Назва  проекту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проект) 

Забезпечення рентгенапаратом Баштанської  центральної  

районної  лікарні 

Номер і назва 

завдання з 

Державної стратегії 

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області  

2.3. Забезпечення здорового способу життя людини.                   2.3.4. 
Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та 
третинному рівнях.    

2.3.4.2. Розвиток діагностично-лікувальної бази для надання 
медичної допомоги на вторинному рівні та високоспеціалізованої 
медичної допомоги на третинному рівні. 

Мета та завдання 

проекту 

Підвищення якості  медичних  послуг-рентгенологічної  діагностики,  
умов  роботи медичного  персоналу, оптимізації  витрат і  економії  
бюджетних  коштів. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Територія Баштанського району Миколаївської області 

Кількість 

населення, на яке 

Мешканці Баштанського району, Баштанської міської ОТГ –       37,4 
тис.чол. 



поширюватиметься 

проект 

Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований 

проект 

Вчасне  виявлення та  профілактика  захворюваності  населення 
району, покращення  стану здоров’я населення, демографічної  
ситуації, вчасне  виявлення онкологічних  захворювань  на  ранніх  
стадіях, неврологічних, та  соціально - небезпечну  хворобу  на 
туберкульоз. Економія  коштів на проведення малоефективних   
ремонтних  робіт обладнання, яке повністю  вичерпало  свій   ресурс, 
та  на  витратні  матеріали. 

Очікувані кількісні 

та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту 

1.Зменшення кількості запущених та  недіагностованих соціально-значущих 
хвороб на 10%. 
2.Збільшення до 100% охоплення підлягаючого контингенту населення 
флюорографічним обстеженням. 
3.Збільшення кількості проведених спеціальних рентгенологічних  
обстежень до  22 000 в рік. 
4.Зменшення  витрат  на  поточний  ремонт та  технічне  обслуговування  
рентгенологічного  обладнання  на 50,0 тис.грн на рік 

Основні заходи 

проекту 

1.Створення робочої  групи проекту. 
2.Проведення  інформаційної кампанії  проекту. 
3.Акумуляція  коштів  та  погодження  умов отримання фінансування  
по проекту 

Період реалізації 

проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / 

рік) 

З січня 2019 року  до грудня 2019 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
5020,0 - - 5020,0 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Бюджет Державного фонду регіонального розвитку, районний бюджет 

Учасники 

реалізації проекту 

та їх функції 

Баштанська районна рада – співфінансування проекту; 
Баштанська районна державна адміністрація заявник.  

Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Наявність  локального  кошторису 

 

Назва  проекту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція  лікувального  корпусу (А-3) Баштанської  ЦРЛ 

по  вул.Ювілейна,3 м.Баштанка, Баштанського району 

Миколаївської  області 

Номер і назва 

завдання з 

Державної стратегії 

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період до 

2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними 
послугами.  
2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 
господарства і закладів соціальної сфери 



Мета та завдання 

проекту 

Метою проекту є зменшення теплових втрат приміщення 
лікувального корпусу, скорочення споживання паливно-
енергетичних ресурсів, економія бюджетних коштів, покращення 
технічних характеристик будівлі та забезпечення довговічності 
огороджувальних конструкцій. 
Завдання проекту : 
- термомодернізація зовнішніх огороджуючих конструкцій, а саме 
утеплення зовнішніх стін, цоколю, горища та заміна вікон і 
зовнішніх дверей.  
- заміна шатрового покриття з азбестоцементних листів на 
металочерепицю, влаштуванні слухових вікон, організації 
зовнішнього організованого водостоку. 
- зменшення витрат лікарні на оплату енергоресурсів. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Територія Баштанського району Миколаївської області. 

Кількість населення, 

на яке 

поширюватиметься 

проект 

Мешканці Баштанського району, Баштанської міської ОТГ –         
37,4 тис.чол. 

Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Конструкції дерев’яних вікон через вплив навколишнього 
середовища та старіння з плином часу мають короблення елементів 
рами, нещільне прилягання скла, трухлявість окремих елементів та їх 
випадання. Все це призводить до високого рівня інфільтрації та 
значних тепловтрат. В результаті відсутності водоприймальної 
системи та зливних труб відбувається замокання стін, в результаті 
чого зменшується опір теплопередачі стін, коефіцієнт опору яких 
майже в 4 рази менше за нормативний. Через відсутність 
теплоізоляції горища втрати тепла через конструкції перекриття 
також значно вищі за нормативні. 
У рамках Проекту передбачається проведення комплексу заходів, 
спрямованих на покращення теплотехнічних показників 
огороджувальних конструкцій будівлі, заміна вікон та дверей, 
утеплення та улаштування покрівлі з металочерепиці. 

Очікувані кількісні 

та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дасть можливість забезпечити: 
покращення технічного стану будівлі лікувального корпусу (А-3) 
Баштанської ЦРЛ; 
підвищення рівня термічної герметичності будівлі, що призведе до 
скорочення споживання теплової енергії на опалення об’єкту 
шляхом скорочення втрат через зовнішні огороджувальні 
конструкції на 30 %; 
покращення температурного режиму в медичному закладі у 
відповідності з санітарно-епідеміологічними нормами. 

Основні заходи 

проекту 

- укладання договорів з підрядною організацією, представниками 
авторського та технічного нагляду; 
- виконання робіт по проведенню реконструкції лікувального 
корпусу (А-3) згідно з проектно-кошторисною документацією. 

Період реалізації 

проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / 

рік) 

З січня 2019 року  до грудня 2019 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
2525,3 - - 2525,3 



Джерела 

фінансування 

проекту 

Бюджет Державного фонду регіонального розвитку, районний 
бюджет 

Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Баштанська районна рада – співфінансування проекту; 
Баштанська районна державна адміністрація заявник. 
Баштанська центральна районна лікарня - структурний підрозділ 
відповідальний за реалізацію проекту. 

Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Наявність  локального  кошторису 

 
 
 

Назва  проекту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проект) 

Поліпшення  матеріально - технічної  бази  медичних  закладів 

Номер і назва 

завдання з 

Державної стратегії 

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період до 

2020 року, якому 

відповідає проект 

2.3. Забезпечення здорового способу життя людини.  
2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та 
третинному рівнях.  
2.3.4.2. Розвиток діагностично-лікувальної бази для надання 
медичної допомоги на вторинному рівні та високоспеціалізованої 
медичної допомоги на третинному рівні. 

Мета та завдання 

проекту 

Створення належних  умов для  надання стаціонарної  
висококваліфікованої медичної  допомоги в  галузі  хірургії 
мешканцям Баштанського  району, ефективної високо кваліфікованої 
консультативно-діагностичної та  лікувально-профілактичної 
медичної  допомоги  населенню шляхом  забезпечення сучасною  
медичною  технікою та виробами  медичного  призначення. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Територія Баштанського району Миколаївської області 

Кількість населення, 

на яке 

поширюватиметься 

проект 

Мешканці Баштанського району, Баштанської міської ОТГ – 37,4 
тис.чол. 

Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Придбання сучасного  обладнання для нової  операційної  
хірургічного  відділення, введення  в  практику  нових методик 
оперативних хірургічних  втручань згідно з сучасними клінічними  
протоколами  діагностики і  лікування  хірургічних, гінекологічних, і  
оперативних захворювань, що  дасть можливість забезпечити 
оптимальні умови лікувально-діагностичного процесу, надання  
висококваліфікованої медичної  допомоги хворим  хірургічного  
профілю. 

Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації 

проекту, інновації 

1.Отримання якісної, своєчасної і  сучасної медичної  допомоги  
населенням. 
2.Зниження рівня  смертності населення району  через несвоєчасну 
діагностику та надання  медичної  допомоги, що  зумовить  ріст 



проекту середньої тривалості  життя. 
3.Підвищення рівня  здоров’я  населення. 
4.Зменшення  кількості  звернень  до  третинної  ланки медицини. 

Основні заходи 

проекту 

 Проведення  інформаційної кампанії  проекту, акумуляція  коштів  
та  погодження  умов отримання фінансування  по проекту, 
проведення  закупівлі необхідного обладнання для  хірургічного 
відділення  

Період реалізації 

проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

З січня 2019 року до грудня 2019 року 

Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
1772,335 - - 1773,335 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Бюджет Державного фонду регіонального розвитку, районний бюджет 

Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Баштанська районна рада – співфінансування проекту, 
Баштанська районна державна адміністрація заявник. 
Баштанська центральна районна лікарня - структурний підрозділ 
відповідальний за реалізацію проекту. 

Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Наявність  локального  кошторису 

 
 

Назва  проекту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція лікувального  корпусу - центра дитячої  реабілітації 

та  лікувального  корпусу - хоспіс з добудовою  під  хоспіс  

Баштанської  ЦРЛ. 

Номер і назва 

завдання з Державної 

стратегії 

регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період до 

2020 року, якому 

відповідає проект 

2.3. Забезпечення здорового способу життя людини. 
2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та 
третинному рівнях.  
2.3.4.2. Розвиток діагностично-лікувальної бази для надання 
медичної допомоги на вторинному рівні та високоспеціалізованої 
медичної допомоги на третинному рівні. 

Мета та завдання 

проекту 

Покращення якості надання медичних та соціальних послуг 
населенню. Це буде досягнуто шляхом відкриття хоспісу у районі на 
базі Баштанської центральної районної лікарні у окремій будівлі, із 
проведення у ній капітального ремонту та створення кімнати 
інтенсивної терапії для невиліковних пацієнтів з обмеженим 
прогнозом життя. Дані заходи дозволять своєчасно діагностувати 
больовий синдром та розлад життєдіяльності, запобігати та 
полегшувати страждання хворих методами ад´ювантної терапії, 
надання цілодобового кваліфікованого медичного догляду, 
психологічної, соціальної та духовної підтримки як хворому так і 
родичам. Загалом у хоспісі буде створено початково до 15 нових 
робочих місць. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Територія Баштанського району Миколаївської області 



Кількість населення, 

на яке 

поширюватиметься 

проект 

Мешканці Баштанського району, Баштанської міської ОТГ –     37,4 
тис.чол. 

Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Питання створення хоспісів є дуже важливим не тільки для нашого 
району, але й для всієї країни. Три цільові групи у територіальній 
громаді району, які особливо зацікавлені в реалізації та досягненні 
цілей проекту: невиліковні хворі з обмеженим прогнозом життя, в 
тому числі дорослі та діти в термінальних стадіях онкологічних і 
серцево-судинних захворювань, СНІДу і туберкульозу, хворих з 
важкими травматичними і дегенеративними ураженнями головного і 
спинного мозку, периферичної нервової системи і опорно-рухового 
апарату, інвалідів та людей старечого віку, тощо, а також: їх батьки 
та родичі, які є мешканцями району. 

Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту 

1. Розширення ліжкового фонду хоспісу, збільшення кількості нових 
робочих місць установи, покращення матеріально-технічної бази 
закладу. 
2. Зменшення нераціональних витрат районного бюджету на 
утримання закладів соціальної сфери. 
3. Подальше згуртування громади в процесі спільного вирішення 
соціально важливих проблем розвитку територіальної громади. 

Основні заходи 

проекту 

Акумуляція  коштів  та  погодження  умов отримання фінансування  
по проекту 

Період реалізації 

проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

з січня 2019 року – до грудня 2019 року 

Обсяг фінансування 

проекту, тис.грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
5750,1 - - 5750,1 

Джерела 

фінансування проекту 

Бюджет Державного фонду регіонального розвитку, районний 
бюджет 

Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Баштанська районна рада – співфінансування проекту; 
Баштанська районна державна адміністрація заявник. Баштанська 
центральна районна лікарня - структурний підрозділ відповідальний 
за реалізацію проекту. 

Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Наявність  локального  кошторису 

 
Культура 

Назва  проекту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція Будинку культури за адресою с.Лоцкине 

Баштанського району 

Номер і назва 

завдання з 

Державної стратегії 

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період до 

2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення 
патріотичного виховання населення. 
2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. 

2.5.1.1. Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів 
культури і мистецтва. 



2020 року, якому 

відповідає проект 

Мета та завдання 

проекту 

Внаслідок реалізації проекту буде досягнуто покращення існуючих 
параметрів будівлі, економія коштів на її утримання та збереження  
матеріального оснащення закладу культури, функціонування 
закладу. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Проект буде здійснюватися на території с.Лоцкине. 

Кількість населення, 

на яке 

поширюватиметься 

проект 

Проект спрямований на мешканців територіальної громади – 2016 
чоловік. 

Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Проведення реконструкції Будинку культури забезпечить їхнє 
належне функціонування та збереження культурного осередку в 
сільській місцевості. 

Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації 

проекту, інновації 

проекту 

При реалізації зазначеного проекту очікується - продовження строку 
експлуатації будівлі; 
- покращення зовнішнього вигляду будівлі закладу культури; 
- створення належних умов для функціонування закладу культури; 
- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості. 

Основні заходи 

проекту 

Реконструкція Будинку культури в с.Лоцкине. 
 

Період реалізації 

проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

 З травня 2019 року до грудня 2021 року 

Обсяг фінансування 

проекту, тис.грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
2500,0 2500,0 3000,0 8000,0 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, спонсорські 
кошти. 

Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Баштанська районна державна адміністрація, відділ культури 
райдержадміністрації, Баштанська районна рада, сільська рада, громади, 
спонсори. 

Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Для реалізації проектів буде використана проектно-кошторисна 
документація, експертні звіти. 

 

Назва  проекту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція Будинку культури за адресою с.Мар’ївка 

Баштанського району 

Номер і назва 

завдання з 

Державної стратегії 

регіонального 

розвитку та 

Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області на період до 

2020 року, якому 

2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення 
патріотичного виховання населення. 
2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. 

2.5.1.1. Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів 
культури і мистецтва. 



відповідає проект 

Мета та завдання 

проекту 

Мета: задоволення духовних потреб населення, забезпечення 
конституційного права на доступ до надбань культури і мистецтва 
всіх громадян, незалежно від національної чи регіональної 
належності; 
Завдання - створення та поліпшення умов для розвитку та підтримки 
закладу культури; 
- забезпечення проведення державних та професійних свят, участь у 
конкурсах і фестивалях; 
- створення можливостей активної участі громадян у художній 
творчості, особливо молоді. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Проект буде здійснюватися на території с.Мар’ївка 

Кількість населення, 

на яке 

поширюватиметься 

проект 

Проект спрямований на мешканців територіальної громади – 2016 
чоловік. 

Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Капітальний ремонт даху, проведення альтернативного системного 
опалення 

Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації 

проекту, інновації 

проекту 

- створення сприятливих умов для розвитку культури; 
- покращення рівня культурного обслуговування населення. 

Основні заходи 

проекту 
 Капітальний ремонт даху 

Період реалізації 

проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

 З квітня 2019 року до грудня 2021 року 

Обсяг фінансування 

проекту, тис.грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
500,0 500,0 1000,0 2000,0 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, 
спонсорські кошти. 

Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Баштанська районна державна адміністрація, відділ культури 
райдержадміністрації, Баштанська районна рада, сільські ради, 
громади, спонсори. 

Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Для реалізації проекту буде використана проектно-кошторисна 
документація, експертні звіти. 

 

Назва проекту  

регіонального  

розвитку (далі-

проект) 

Капітальний  ремонт  Новоолександрівського  будинку  

культури за адресою вул.О.Сизоненка, 53а,    

с.Новоолександрівка  Баштанського  району  Миколаївської  

області 

Номер і  назва  

завдання  з 

Державної  стратегії  

регіонального  

розвитку  та  

Стратегії  

2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення 
патріотичного виховання населення. 
2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. 

2.5.1.1. Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів 
культури і мистецтва. 



регіонального  

розвитку  

Миколаївської  

області   

Мета  та  завдання  

проекту 

Збереження і розвиток закладів  культури  на  селі. Створення  
умов для  розвитку  самодіяльної  народної  творчості.  

Територія, на  яку  

проект  матиме  

вплив 

с.Новоолександрівка  Баштанського  району  Миколаївської  
області 

Кількість  

населення, на  яке  

поширюватиметься  

проект 

Населення територіальної громади – 895 осіб. 

Опис  проблеми, на  

вирішення  якої  

спрямований проект 

Покрівля  будинку  культури на 25% знищена буревієм. Водостік 
відсутній, що спричиняє руйнування стін. Приміщення  потребує 
капітального  ремонту. У 2018 році в приміщенні Будинку  
культури  на 60% замінили  вікна  та  двері  на  металопластикові. 

Очікувані кількісні 

та  якісні  

результати  від  

реалізації  проекту, 

інновації  проекту 

- перепланування  приміщень на  другому  поверсі; улаштування  
суміщеного  покриття  з  утепленням  мінераловатними плитами 
ROCKWOOL товщиною   260 мм; облаштування  зовнішнього 
організованого  водостоку з  покрівлі; заміна  дерев’яних  вікон  та  
дверей  на  металопластикові; підсилення стін  металевими 
накладками; влаштування  блискавкозахисту; влаштування  
вимощення; улаштування  пандусів для  забезпечення доступу   
маломобільних  груп  населення. 

Основні  заходи  

проекту 

- забезпечення комплексного  використання  матеріально – 
сировинних  ресурсів; укладання  угод  із  організацією 
підрядником для реалізації  проекту; впровадження  
ресурсозберігаючих  технологій  в  ході  реалізації  проекту; 
забезпечення  оплати  актів  виконаних  робіт  по  виконанню  
проекту; моніторинг  результативності  проведення  заходів  
проекту. 

Період  реалізації  

проекту (з(міс/рік) 

З серпня 2020 року до листопада 2020 року 

Обсяг  фінансування  

проекту, тис.грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
- 4073,015 - 4073,015 

Джерела  

фінансування  

проекту 

Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, 
місцевий бюджет 

Учасники  реалізації  

проекту  та їх  

функції 

Новоолександрівська  сільська  рада 

Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Для реалізації проекту буде використана проектно-кошторисна 
документація, експертні звіти. 

 

Інфраструктура 
Назва 

проекту 

Будівництво та реконструкція автомобільних доріг між 

населеними пунктами Баштанського району 

Номер і назва 

завдання з 

Державної стратегії   

регіонального 

розвитку та 

1.Стійке економічне зростання на основі інноваційного 
розвитку багатогалузевої економіки. 

1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств 
реального сектору економіки. 

1.1.1.2. Розвиток транзитного та логістично-транспортного 



Стратегії 

регіонального 

розвитку 

Миколаївської 

області 

потенціалу 

Мета та 

завдання проекту: 

Будівництво автомобільних доріг між населеними пунктами 
району протяжністю близько 24,6 км забезпечить можливість 
сполучення між віддаленими селами району в цілому,  покращення 
зменшення забруднення навколишнього середовища, економія 
пального, раціональне використання ресурсів та покращення 
комфортності руху по автодорогах, безпека руху.  

Територія на 

яку проект матиме 

вплив: 

Баштанський район, Баштанська об’єднана територіальна 
громада. 

Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект: 

Баштанський район – 37,4 тисяч осіб. 

Опис 

проблем,  на 

вирішення якої 

спрямований 

проекту: 

Баштанський район займає територію 1706 кв.км, загальна 
протяжність доріг складає 577,6 км. У той же час, відсутні дороги з 
твердим покриттям, що з’єднують села району, і які на даний час 
необхідні для підвезення учнів до шкіл, хворих до лікарняних 
закладів тощо. Створення даної інфраструктури доріг сприятиме 
належному функціонуванню  автотранспорту для задоволення 
соціальних потреб населення. 

Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту: 

У результаті реалізації проекту буде: 
-забезпечено сполучення збудованими автомобільними 

дорогами; 
-забезпечено безпеку дорожнього руху та його комфортність; 
-забезпечено економію пального; 
-зменшено соціальну напругу мешканців району. 

Основні 

заходи проекту: 
У ході реалізації проекту буде забезпечено: 
1.Створення робочої групи для здійснення постійного 

контролю за ходом реалізації заходів передбачених проектом . 
2. Затвердження ПКД та бюджетних призначень на сесіях 

усіх рівнів. 
3. Укладання угоди із організацією підрядником. 
4. Проведення робіт по будівництву автомобільних доріг. 
5.Забезпечення оплати актів виконаних робіт по виконанню 

проекту. 
6. Моніторинг результативності проведення ремонтних робіт 

автодоріг. 

Період 

здійснення: 

Травень 2019 року – листопад 2021 року 

Обсяг 

фінансування 

проекту,тис грн. 

1-й 
рік  

2-й рік 3-й рік  разом 

2250
0,0 

23500,
0 

20900,0 66900,0 

Джерела 

фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, 
місцеві бюджети, спонсорські кошти. 

Учасники 

реалізації проекту 

Баштанська районна державна адміністрація, Баштанська 
районна рада 



та їх функції 

Інше: Виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

 

Назва проекту  

регіонального  

розвитку (далі-

проект) 

Реконструкція  водопостачання  в  с.Новоолександрівка  

Баштанського  району  Миколаївської  області 

Номер і  назва  

завдання  з 

Державної  стратегії  

регіонального  

розвитку  та  

Стратегії  

регіонального  

розвитку  

Миколаївської  

області   

2.4.Забезпечення населення якісними житлово-комунальними 
послугами.  

2.4.1. Забезпечення  населення якісною  питною  водою. 

 2.4.1.2. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція мереж 
водопостачання та водовідведення міських та сільських населених 
пунктів. 

Мета  та  завдання  

проекту 
Покращення забезпечення  населення якісною  питною  водою в 
межах  нормативів  питного  водовикористання, реформування  та  
розвиток  водопровідної  мережі, підвищення ефективності  та  
надійності її  функціонування, поліпшення  на  цій  основі стану  
здоров’я  жителів  та  оздоровлення  екологічної  ситуації. Для  
досягнення  цієї  мети  необхідне  вирішення  завдань  щодо  
попередження  забруднення  джерел  водопостачання, забезпечення  
їх  відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення  
ефективності  та  надійності  функціонування  систем  
водопостачання  за  рахунок   реалізації водоохоронних,санітарних  
заходів, контролю  якості  води, розвитку  систем  забору   та  
господарського  механізму  водокористування. 

Територія, на  яку  

проект  матиме  

вплив 

с.Новоолександрівка  Баштанського  району  Миколаївської  
області 

Кількість  

населення, на  яке  

поширюватиметься  

проект 

 Населення територіальної громади – 895 осіб. 

Опис  проблеми, на  

вирішення  якої  

спрямований проект 

Погане  забезпечення  населення  громади  водою, зношеність  
системи  водопостачання, часті  аварійні  відключення, що  
спричиняють  призупинення  роботи закладів  освіти, культури та 
закладів  обслуговування  населення. Неможливість  розвитку  
малого  бізнесу. 

Очікувані кількісні 

та  якісні  результати  

від  реалізації  

проекту, інновації  

проекту 

100% заміна  водогону  в  с.Новоолександрівка. Впровадження  
ефективної  енергозберігаючої  політики на  водопостачальному  
господарстві  за  рахунок заміни  електродвигунів  та  насосів  на  
сучасні  з  більшим  ресурсом експлуатації, оснащення об’єктів  
водопостачання сучасними  приладами  обліку. Забезпечення  
населення  якісною  питною  водою з установкою водоочисної  
системи  води. 

Основні  заходи  

проекту 
Забезпечення комплексного  використання  матеріально – 
сировинних  ресурсів; укладання  угод  із  організацією 
підрядником для реалізації  проекту; впровадження  
ресурсозберігаючих  технологій  в  ході  реалізації  проекту; 
забезпечення  оплати  актів  виконаних  робіт  по  виконанню  
проекту; моніторинг  результативності  проведення  заходів  
проекту. 



Період  реалізації  

проекту (з(міс/рік) 
І пусковий  комплекс: червень - серпень 2020  року; ІІ пусковий 
комплекс: грудень 2019 року, вересень - листопад  2021  року. 

Обсяг  фінансування  

проекту, тис.грн. 
1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
349,031 1626,083 5155,216 7230,330 

Джерела  

фінансування  

проекту 

Державний фонд регіонального розвитку, місцевий  бюджет  

Учасники  реалізації  

проекту  та їх  

функції 

Новоолександрівська  сільська  рада 

Інша інформація 

щодо  проекту (за 

потреби ) 

Проектно-кошторисна документація в наявності 

 

 
 
 
Начальник відділу економічного розвитку  
і торгівлі райдержадміністрації                                                А.СТАРОДУБ 

 


