
БАЛТСЬКА ОБ’ЄДНАНА 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА



 Адміністративний 
центр – місто Балта 
об’єднав навколо себе 

16 сільських рад (27 
населених пунктів). 

 З 24 сільських рад 
Балтського району 

в громаду об’єднались 16.



КОНКУРС ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ НА 
ОТРИМАННЯ МІНІ-ГРАНТІВ ВІД БАЛТСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ



Кількість поданих проектних пропозицій:

12

23

32 2016 (1)

2016 (2)

2017



Реалізовані проекти в рамках Конкурсу 
громадських ініціатив на отримання міні-

грантів



Проект «Створення належних умов для фізичного виховання 
молоді та дітей». Виконавець проекту ГО “Мистецтво миру”



«Вода – джерело життя » (Бурбела І.В. –
голова мікрорайону №2 с. Борсуки):



«Відродження старовинного польського джерела»
(Поляруш Ю.Ю. – голова мікрорайону №1 с. Перейма);



«Вивчаємо польську мову, культуру та традиції України та Польщі» (ГО 
«Розвиток українсько-польської культури та освіти ім. З. Бжозовського»);



«Облаштування дитячого майданчика в центрі 
села Козацьке» (Окішева Т. – голова мікрорайону):



«Благоустрій парка Памяті» ( Ярова В. – голова 
ОСН «Добробут» с. Мирони);



«Облаштування криниці в турецькому яру с.Перейма, яка являється його 
культурною спадщиною - Перейма» (Голімбієвська А. – голова ОСН «Рада села 

Перейма»);



«Відпочиваємо разом ( облаштування зони відпочинку для молоді 
та мешканців села Саражинка)» ( Довгошия А. – учениця 11 класу 

Саражинської ЗОШ І – ІІІ ступенів).



«Реконструкція залу бойових мистецтв та класу Центру східної 
культури – м. Балта» (Яценко Ю. – голова ГО  Центр східної культури « 

Мистецтво миру» ).





Переможці 1-го Конкурсу “Кращий благоустрій 
приватного сектору Балтської ОТГ



Переможці 2-го Конкурсу “Кращий благоустрій 
приватного сектору Балтської ОТГ





Молодіжні ініціативи



Проект “Моя екскурсія”



Велопробіг  «BALTA SPORT FEST»



Волонтерська екологічна акція «Зробимо 
Балту чистою разом!»



Проект “Обмін учнями”



Ліга сміху



Громадський бюджет Балтської 
об’єднаної територіальної 

громади.



Громадський бюджет Балтської ОТГ

На початку 2017 року Балтську об’єднану
територіальну громаду було відібрано на участь 

у Проекті «Публічні бюджети від А до Я: 
Інформування, активізація та залучення 

громадянського суспільства», 



Громадський бюджет Балтської ОТГ

Фінансові умови:

 Загальний обсяг Громадського 

бюджету складає – 2 млн. грн.;

 Бюджет однієї проектної пропозиції 

не повинен перевищувати – 200 тис. 

грн.



Громадський бюджет Балтської ОТГ

На онлайн-голосування допущено 41 проектна пропозиція:

27
14

Загальноміські проекти Локальні (сільські)



Громадський бюджет Балтської ОТГ

Презентація проектів



Проекти переможці“загальноміські”

Сквер «Зелене намисто нашої школи» Прогулянки та 
активний відпочинок на свіжому повітрі – обов’язкова 
умова для здорового способу життя. 

Світ очима 3D 

Благоустрій частини дорожнього 
покриття вул. Шевченка

Охорона життя та здоров`я дітей 

Впровадження енергозберігаючих технологій в 
гуртожитку Балтського ПТАУ – створення 
комфортних умов проживання учнів закладу 

Комфортний осередок в якому живе дитина має всі 
можливості для розвитку дитячої індивідуальності 

Вартість 
проекту

Кількість 
голосів

177 000 427

200 000 391

200 000 375

89 100 354

180 000 313

133 267 286



Проекти переможці“локальні”

Шкільне подвір'я – дзеркало села (с. 
Пасицели)

Зона відпочинку для всіх –
«Ласуня-Ленд» (с. Білине МКК)

«Cтворення туристичної стежки по 
цілющим джерелам» (с. Перейма)

«Відродження культурного осередку 
села Мирони – Будинку культури»

Шкільне подвір’я – 2017

(с. Білине)

Благоустрій джерела «Басейну» з якого 
починається історія села Лісничівка 

Вартість 
проекту

Кількість 
голосів

200 000 484

199 980 295

200 000 293

109 786 290

170 896 285

199 700 280



Контактний офіс



«Контактний офіс»
 «Контактний офіс» - нова партнерська форма взаємодії міської ради з

мешканцями міста. 

 Контактною особою виступатиме координатор сектору (найбільш активний
голова мікрорайону). 

 Свої пропозиції та проблемні питання мешканці міста зможуть залишити у 
найбільш відвідуваному місці на території мікрорайону – продовольчому

магазині. 

 Зайшовши за продуктами харчування, кожен бажаючий матиме змогу
розповісти про проблеми своєї вулиці та мікрорайону, які вже давно 

турбують або щойно виникли. 

 А голова мікрорайону зможе повідомити про наболіле у міську раду.



«Контактний офіс»
 За період функціонування пілотного проекту «Контактний офіс» свої звернення

та пропозиції надали майже 150 осіб. До «Контактного офісу» також надходили
і колективні звернення. Спектр піднятих питань різноманітний та обширний: від

стану доріг та тротуарів до питань соціальної та освітньої спрямованості. Всі
пропозиції та звернення передані до профільних відділів Балтської міської

ради.

 «Контактні офіси» були розташовані у продовольчих магазинах. 

 В рамках реалізації проекту «Контактний офіс» проведено 3 зустрічі з 
мешканцями міста. 





Фонд розвитку громади
(Фонд солтиства)


