Назва інвестиційного проекту
Реквізити підприємства
(організації)

Керівник підприємства
(організації)
Посада
Прізвище, ім’я по батькові.
Контактна особа по
інвестиційному проекту:
Посада
Прізвище, ім’я по батькові
Телефон.
Суть інвестиційного проекту

Рівень готовності інвестиційного
проекту
Загальний обсяг інвестиційного
проекту
Цільове використання
інвестиційних коштів

Впровадження системи відео спостереження для
охорони громадського правопорядку в м.
Баштанка.
Адреса: Миколаївська обл.,
Баштанській р-н, м. Баштанка,
Вул.. Баштанської республіки,38
Контактний тел./факс (05158)2-72-05
Міський голова
Рубський Іван Васильович
Спеціаліст - енергоменеджер, муніципальних
ініціатив та інвестицій
Гвалія Анна Учаєвна
(05158) 2 72 52
Підвищення ефективності діяльності відповідних
служб з розкриття і розслідування злочинів та
правопорушень за допомогою використання бази
даних
випадків
інтегрованої
з
архівом
відеоінформації системи відео спостереження за
ділянками міста з підвищеними показниками
порушень, перехрестями, ділянками автомобільних
доріг з інтенсивним рухом, а також місцями
масового скупчення громадян, впровадження в
практику діяльності відповідальних за безпеку в
місті
сучасних інформаційних технологій,
програмно – технічних засобів комунікаційних
засобів прийому - передачі інформації.

380220 тис. грн.
-

-

-

забезпечення
оперативного
контролю
криміногенної обстановки в місті Баштанка;
забезпечення
оперативного
контролю
безпеки жителів і гостей міста Баштанка;
оперативний контроль безпеки руху;
своєчасне
виявлення,
запобігання
і
припинення злочинів;
формування бази даних правопорушень
інтегрованої
з
системою
відео
спостереження;
забезпечення
можливості
відновлення
перебігу подій на основі записаних
матеріалів при розслідуванні кримінальних
злочинів а також інших порушень
громадського порядку;
створення необхідних умов для запобігання в
місті Баштанка нещасних випадків дорожньо

-

-

-

Спосіб залучення інвестицій
Стисле обґрунтування доцільності
проекту

– транспортних та інших пригод, що можуть
спричинити
шкоду
здоров’ю
людей,
пошкодження або знищення майна;
оснащення служби охорони правопорядку
сучасними технічними засобами відео
спостереження та візуального контролю;
забезпечення
процесу
безперервного
моніторингу оперативної обстановки в місті
Баштанка;
оперативна інформаційна підтримка служб
охорони правопорядку всіх рівнів;
контроль за дотриманням чистоти на
території
міста,
викид
сміття
у
невстановлених місцях.

Пряме інвестування
Забезпечення безпеки громадян та підтримка
нормальної
життєдіяльності
міста
завдяки
стабільній роботі її важливих об’єктів є однією з
головних задач Баштанської міської влади.
В співробітництві з правоохоронними
органами проводиться постійна робота щодо
протидії
та
профілактики
правопорушень,
забезпеченню суспільного порядку при проведенні
публічних та масових заходів, захисту життя та
здоров’я громадян.
Для реалізації задач забезпечення належної
безпеки
використовуються
засоби
відео
спостереження, зв’язку, оповіщення, контролю,
обмеження доступу, пожежної безпеки, системи
моніторингу та аналізу. Актуальність проекту
полягає у її спрямованості на покращення
забезпечення громадського правопорядку у місті
Баштанка, а відтак - створення безпечних та
комфортних умов проживання для усіх мешканців
міста.
Захист прав і свобод громадян, зміцнення
законності і правопорядку в суспільстві вимагають
посилення превентивних заходів у боротьбі з
правопорушеннями
зумовлюють
необхідність
забезпечення
комплексного
випереджаючого
впливу на деліктогенні та криміногенні чинники
підвищення його ефективності.

Назва інвестиційного проекту
Реквізити підприємства
(організації)

Керівник підприємства
(організації)
Посада
Прізвище, ім’я по батькові.
Контактна особа по
інвестиційному проекту:
Посада
Прізвище, ім’я по батькові
Телефон.

Реконструкція дамби-переїзду ставка на
території Баштанської міської ради
Миколаївської області
Адреса: Миколаївська обл.,
Баштанській р-н, м. Баштанка,
Вул.. Баштанської республіки,38
Контактний тел./факс (05158)2-72-05
Міський голова
Рубський Іван Васильович
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Процак Олександр Володимирович
(05158) 2 72 05,
факс (05158) 2 67 47
e-mail - bashtrada@yandex.ua

Суть інвестиційного проекту

Рівень готовності інвестиційного
проекту
Загальний обсяг інвестиційного
проекту
Цільове використання
інвестиційних коштів

Існуюча гребля експлуатується біля 55 років, що є
критичною межею гарантії її стійкості, яка була
закладена проектом. За цей час, природні та
гідрогеологічні фактори негативно вплинули на
стійкість споруди, з кожним роком зменшуючи її
надійність. Тривала та інтенсивна експлуатація в
складних умовах суттєво позначилась на її
технічному стані.
На даній ділянці греблі має місце ямко вість,
руйнування покриття, вибоїни. Існуючий бортовий
камінь праворуч знаходиться в незадовільному
стані,
Гребля знаходиться в центрі міста, тому її
руйнування
призведе
до
затоплення
342
домоволодінь, місто буде розділено навпіл без
можливості транспортного сполучення, стане
неможливим проїзд по автомобільній дорозі
обласного значення О-150206 та автомобільна
дорозі державного значення Н-11.

6180,272 тис.грн.
- відновити лотковий скид води з проїзної частини
греблі;
- улаштувати земельний укіс греблі;
- відновити сифон водоскидної труби.
- реконструкцію проїзної частини;

- улаштування пішохідної доріжки;
- встановити огорожу території;
- реконструкцію мережі зовнішнього освітлення;
Застосування механізмів громадської оцінки
ефективності досягнутих результатів не планується.
Спосіб залучення інвестицій
Стисле обґрунтування доцільності
проекту

Пряме інвестування
В разі руйнування дамби будуть зруйновані
інженерні споруди системи каналізації для
очищення, знешкодження й знезараження стічних
вод міста. Небезпека цього типу аварії обумовлена
не тільки негативним впливом на обслуговуючий
персонал місцевого КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» та
розташовані поблизу населені пункти, а також
великими залповими викидами до навколишнього
середовища, в річку Інгул у значній кількості
отруйних та шкідливих речовин.
Для забезпечення стабільної роботи греблі а також
попередження катастрофи, необхідно виконати
реконструкцію дамби-переїзду ставка .
Альтернативний спосіб досягнення мети проекту
відсутній.

Назва інвестиційного проекту

Впровадження інноваційної моделі поводження з
твердими побутовими відходами на території
Баштанської міської ради
Адреса: Миколаївська обл.,
Баштанській р-н, м. Баштанка,
Вул.. Баштанської республіки,38
Контактний тел./факс (05158)2-72-05

Реквізити підприємства
(організації)

Керівник підприємства
(організації)
Посада
Прізвище, ім’я по батькові.
Контактна особа по
інвестиційному проекту:
Посада
Прізвище, ім’я по батькові
Телефон.
Суть інвестиційного проекту

Міський голова
Рубський Іван Васильович
Спеціаліст відділу енергоменеджменту,
муніципальних ініціатив та інвестицій.
(05158) 2 72 05,
Гвалія Анна Учаєвна
факс (05158) 2 67 47e-mail - bashtrada@yandex.ua
Забруднення
навколишнього
природного
середовища, порушення екологічного балансу
внаслідок безсистемного засмічення довкілля є
основною проблемою на розв’язання якої націлений
проект.
Метою проекту є покращення стану довкілля та

життєвого рівня жителів міста, сільських населених
пунктів Баштанської територіальної громади,
завдяки підвищенню їх екологічної культури в
результаті удосконалення системи поводження з
твердими побутовими відходами. Завданням
проекту є - запровадження системи роздільного
збирання, сортування, транспортування твердих
побутових відходів з вилученням вторинної
сировини для їх подальшої переробки.
Рівень готовності інвестиційного
проекту
Загальний обсяг інвестиційного
проекту
Цільове використання
інвестиційних коштів

Спосіб залучення інвестицій
Стисле обґрунтування доцільності
проекту

6543.548

- створення організаційного комітету;
- інформування громади про цілі та завдання
проекту, процедуру його підготовки та
впровадження, роль громади;
- визначення джерел фінансування проекту;
- проведення конкурсних торгів із закупівлі техніки
та обладнання;
- облаштування майданчиків для розміщення
контейнерів з роздільного збору відходів;
- широке висвітлення заходів з реалізації проекту в
районній газеті «Голос Баштанщини», на
офіційному сайті Баштанської міської ради bashtanka.org.ua, Баштанської райдержадміністрації
bashtanka.mk.gov.ua;
- формування позитивної думки громадськості
щодо впровадження проекту шляхом звітування на
сесіях міської та районної ради.
Пряме інвестування
В
сучасних
умовах
глобальної
проблеми
збереження та розподілу ресурсів та переходу
України до Європейської моделі економіки ідея
прибирання, сортування та переробки сміття є не
тільки інноваційною, а й життєво необхідною.
Останнім часом набагато збільшився випуск
продукції, після вживання якої, залишається велика
кількість сміття (пластикові пляшки, жерстяні
банки, різноманітні упаковки, тощо).
В місті
існує механізм прийому від населення пластикових
та скляних банок, але цей процес є малоефективним
і не вирішує проблему в цілому.
Актуальність даного проекту полягає у
запровадженні ефективного механізму поводження
з твердими побутовими відходами. Проблема є
значною, та на щастя не критичною. Така ситуація
склалась внаслідок відсутності всеохоплюючої
системи роздільного збирання ТПВ, відсутності
своєчасного надання послуг з вивезення сміття. Не
використовується також повний потенціал громад

та
громадських
організацій,
недостатньо
проводиться інформаційно-просвітницька робота
серед населення.
Назва інвестиційного проекту
Реквізити підприємства
(організації)

Керівник підприємства
(організації)
Посада
Прізвище, ім’я по батькові.
Контактна особа по
інвестиційному проекту:
Посада
Прізвище, ім’я по батькові
Телефон.

Переоснащення насосних станцій систем
водопостачання II та III підйому міста
Баштанка та сіл Добре та Новоєгорівка.
Адреса: Миколаївська обл.,
Баштанській р-н, м. Баштанка,
Вул.. Баштанської республіки,38
Контактний тел./факс (05158)2-72-05
Міський голова
Рубський Іван Васильович
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Процак Олександр Володимирович
(05158) 2 72 05,
факс (05158) 2 67 47
e-mail - bashtrada@yandex.ua

Суть інвестиційного проекту

Рівень готовності інвестиційного
проекту
Загальний обсяг інвестиційного
проекту
Цільове використання
інвестиційних коштів

Удосконалення системи забезпечення населення
міста Баштанка та сіл Добре і Новоєгорівка
Миколаївській області якісною питною водою та
покращення на цій основі здоров’я населення,
досягнення
ефекту
енергозбереження
через
переоснащення
насосних
станцій
систем
водопостачання
високотехно-логічним
обладнанням
та
досягнення
підвищення
ефективності та надійності його функціонування
Діюче
обладнання
вичерпало
ресурс
експлуатації
та
потребує
заміни.
Через
недостатність
фінансових
ресурсів
мережа
водопостачання
знаходиться
практично
в
аварійному стані.

3559,826 тис. рн.
Заміна обладнання насосних станцій на
високотехнологічне дозволить :
 забезпечити населення якісною питною
водою;
 покращити на цій основі здоров’я
населення;
 досягти ефекту енергозбережен-ня;
 досягти
підвищення
ефективності

та

Спосіб залучення інвестицій
Стисле обґрунтування доцільності
проекту

Назва інвестиційного проекту
Реквізити підприємства
(організації)

Керівник підприємства
(організації)
Посада
Прізвище, ім’я по батькові.
Контактна особа по
інвестиційному проекту:
Посада
Прізвище, ім’я по батькові
Телефон.
Суть інвестиційного проекту

надійності функціонування обладнання.
Пряме інвестування
Організація
ефективної
системи
надання
комунальних послуг населенню – першочергове і
пріоритетне
завдання
органу
місцевого
самоврядування.
Вода є одним з найважливіших компонентів
життєдіяльності людини. Недостача води, її
неналежна якість є вічною проблемою, що
негативно впливає на здоров’я всіх жителів
громади. Сьогодні в аварійному стані перебуває
обладнання
насосних
станцій
систем
водопостачання II та III підйому м.Баштанка. І як
наслідок – низька якість послуг водопостачання
жителям територіальної громади міста Баштанка та
сіл
Добре та Новоєгорівка, що є селами
Добренської сільської ради.

Реконструкція ДНЗ «Теремок» по вулиці
Яновського, 2 в м.Баштанка Миколаївської
області.
Адреса: Миколаївська обл.,
Баштанській р-н, м. Баштанка,
Вул.. Баштанської республіки,38
Контактний тел./факс (05158)2-72-05
Міський голова
Рубський Іван Васильович
Перший заступник міського голови
Березовська Світлана Вікторівна
(05158) 2 72 05,
факс (05158) 2 67 47
e-mail - bashtrada@yandex.ua

Демографічна ситуація з кожним роком в місті
покращується, і чотири дошкільних навчальних
заклади не в змозі прийняти всіх бажаючих.
Залишаються особливо переповненими заклади на
41%, які знаходяться в центрі міста, на черзі
знаходиться 188 дітей.
Окрім того одна третина депутатів міської ради
ініціювала процедуру об’єднання територіальних
громад із навколишніми сільськими радами, дане
звернення було опубліковано у районній газеті 7
квітня 2015 року та пройшло громадське
обговорення
та
отримало
згоду
жителів
навколишніх сіл. Це говорить про перспективу
збільшення жителів Баштанської територіальної

громади, що й викликає термінову реалізацію
даного проекту.
Двоповерховий дитячий садочок «Теремок»
розрахований на 80 дітей. На даний момент
дошкільний дитячий стоїть пустий і потребує
нагального ремонту. Запропонований проект
дозволить забезпечити всіх бажаючих місцями в
дитячому садку.
Рівень готовності інвестиційного
проекту
Загальний обсяг інвестиційного
проекту
Цільове використання
інвестиційних коштів
Спосіб залучення інвестицій
Стисле обґрунтування доцільності
проекту

Назва інвестиційного проекту
Реквізити підприємства
(організації)

Керівник підприємства
(організації)
Посада
Прізвище, ім’я по батькові.
Контактна особа по
інвестиційному проекту:
Посада
Прізвище, ім’я по батькові
Телефон.
Суть інвестиційного проекту

13987,740 тис грн
Проведення робіт по реконструкції ДНЗ
Пряме інвестування
1. Створимо комфортні умови в ДНЗ «Теремок»,
для відвідуванням 120 дітей дошкільного віку (4
групи по 30 чоловік в кожній).
2. Проведемо реконструкцію ДНЗ «Теремок» по
вулиці Яновського, 2 в м.Баштанка Миколаївської
області. При цьому буде виконано: ремонт покрівлі,
підлоги, дверей, вікон, зовнішнє та внутрішнє
опорядження ДНЗ, проведено ремонтні роботи з
опалення, водопроводу, каналізації,
теплопостачання та газопостачання,
електромонтажні роботи, ремонтні роботи з
вентиляції , благоустрою та озеленення території.
3.Зменшення соціальної напруги в громаді.

Створення фітнес центру на базі
Спорткомплексу по вул.Сизоненка, буд.1 б
м.Баштанка Миколаївської області.
Адреса: Миколаївська обл.,
Баштанській р-н, м. Баштанка,
Вул.. Баштанської республіки,38
Контактний тел./факс (05158)2-72-05
Міський голова
Рубський Іван Васильович
Перший заступник міського голови
Березовська Світлана Вікторівна
(05158) 2 72 05,
факс (05158) 2 67 47
e-mail - bashtrada@yandex.ua

Сьогодні, коли люди так часто хворіють,
тривалість життя значно зменшується, всі живуть у

постійній метушні та стресі. Загальновідомо, що
ефективним засобом збереження і вдосконалення
фізичного здоровя є здоровий спосіб життя. Питома
вага здорового способу життя в ряді інших
факторів, які визначають ризик для здоровя складає
50%. Фізична культура та спорт є одним з важливих
чинників здорового способу життя. Регулярна
фізична активність – це ефективний та дешевий
спосіб бути здоровим та уникати хвороб,
покращення самопочуття, настрою, зменшення та
уникнення депресій. За кілька останніх років
проведених досліджень, підтверджено ефективний
вплив
Рівень готовності інвестиційного
проекту
Загальний обсяг інвестиційного
проекту
Цільове використання
інвестиційних коштів

523,876

тис. грн

-вивчення комерційних пропозицій по придбанню
необхідного устаткування, та його встановлення;
-створення нових робочих місць із залученням
кваліфікованого персоналу;
-проведення інформаційної кампанії пропагування
здорового способу життя.

Спосіб залучення інвестицій
Стисле обґрунтування доцільності
проекту

Пряме інвестування
Створення Фітнес центру на базі Спорткомплексу
дасть можливість по-справжньому створити умови
для здорового способу життя, профілактики
захворювань, організації змістовного дозвілля та
створення умов для всебічного гармонійного
розвитку людини.

