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Вступ 
Програма соціально-економічного розвитку Барської міської територіальної громади на 

2021 рік є програмним документом, який відображає бачення розвитку громади, пропонує підхід 
до організації й управління процесом впровадження. Багато напрямків перспективного розвитку 
потребують значної мобілізації ресурсів для ефективного впровадження принципів і механізмів 
управління розвитком територіальної громади. 

Мета Програми соціально-економічного розвитку полягає у досягненні економічного 
зростання, збільшенні добробуту, підвищенні конкурентоспроможності економіки громади, 
комфорту життя населення та реалізації інтересів усіх представників громади. 

Програма соціально-економічного розвитку орієнтується на залучення всіх верств громади 
до соціально-економічних процесів, забезпечення належних умов життя для всіх мешканців 
громади та наближення стандартів життя до рівня провідних східноєвропейських міст. 

Розвиток громади ґрунтується на засадах сталого розвитку, що дозволяє передати 
майбутньому поколінню ресурсну базу для подальшого забезпечення економічного зростання. 

Обґрунтування положень Програми соціально-економічного розвитку здійснено на основі 
результатів аналітичних досліджень і прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і 
нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 
місцевих органів влади з урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних угод. 

Для розробки Програми соціально-економічного розвитку використано матеріали 
Міністерства економіки України, інших міністерств та відомств, науково-дослідних організацій, 
Державного комітету статистики України, Головного управління статистики в Вінницькій області. 

 

I Поняття 
 

Програма соціально-економічного розвитку Барської міської територіальної громади - 
муніципальна програма врядування, система процедур, через яку створюються умови для 
активної участі громади в благоустрої власного життя, для налагодження взаємодії та 
підвищення довіри мешканців до місцевої влади, орієнтована на зміни у всіх сферах для сталого 
розвитку та процвітання як план реалізації мрій громадян. 

Програма буде життєздатною за умов: політичної волі міської влади, досвіду місцевого 
самоврядування, підтримки громади, консолідації та співпраці головних учасників управління, 
ефективності заради позитивних результатів, відсутності перерозподілу ресурсів і влади. 

Програма повинна забезпечувати: універсальність, амбітність, максимальну участь 
громади, моніторинг ефективності діяльності влади та трансляції інформації, громадський 
контроль, увагу до історичних надбань та їх примноження, врахування стану об’єднаної громади, 
передбачення перешкод на шляху розвитку. 

 

II Принципи сталого розвитку 
 

Спираючись на досвід розвитку громад, політика просторового розвитку Барської міської 
територіальної громади повинна забезпечувати:  

- збалансований соціальний та економічний розвиток,; 
- включення в загально-регіональну та загальнонаціональну систему розподілу праці та 

капіталу; 
- партнерство міста з іншими містами та селами; 
- покращення доступу до інформації та знань, інтеграцію інформаційних мереж міста в 

регіональні, національні, світові мережі; 
- зниження рівня шкідливих факторів, які діють на природне середовище; 
- розвиток та захист природних ресурсів та природної спадщини; 
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- збереження та примноження культурної спадщини задля розвитку спеціалізованих 
туристичних маршрутів; 

- збільшення місцевої культурної привабливості для інвесторів та туристів;  
- розвиток енергоресурсів; 
- підтримку високоякісного стійкого бізнесу та туризму.  
 

III Опис та аналіз стану Барської міської територіальної громади 
 

Барська міська територіальна громада - самостійна адміністративно-територіальна 
одиниця України, міський населений пункт із прилеглими селами Антонівка, Глинянка, Широке, 
районний центр Барського району, місто районного підпорядкування, історичний, економічний, 
культурний центр в Вінницької області, в межах якого міська громада здійснює самоврядування. 

Громада має ряд різнопланових однаково сильних сторін - географічне розташування, 
рекреаційні можливості, історична спадщина , що є гарною перспективою розвитку туризму. На 
території громади розташовані бюджетоутворюючі промислові підприємства, вільні виробничі 
площі та землі, професійно навчальні заклади — це є перспектива розвитку малого та 
середнього підприємництва, створення кластерів. 

Прогнозований фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю 
по Барській міській територіальній громаді на 2021 рік складає 811 726,0 тис. грн. 

На противагу цьому серед проаналізованих слабких сторін простежується спільна коренева 
проблема — відсутня структура, яка генерувала б можливості громади для формування 
сприятливого інвестиційного клімату та поліпшення бізнес-середовища з метою збільшення 
інвестицій в економіку громади. 

 

IV Напрямки та цілі пріоритетного розвитку 
Напрямок: Розвиток економіки 

 
Ціль: Формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки  

 
- збереження та зростання економічного потенціалу громади; 
- забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через інноваційний 
розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг; 
- забезпечення функціонування підприємств державного, комунального та приватного секторів 
економіки; 
- збереження існуючих та створення нових робочих місць; 
- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх 
сферах господарювання; 
- розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи; 
- сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом 
реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально – економічний розвиток; 
- подальший розвиток побратимських і партнерських зв’язків.  

 
Ціль: Створення сприятливих умов для інвесторів та розвиток інвестиційної діяльності 
 
Основні напрямки: 
1. Формування  інвестиційної політики громади; 
2. Формування привабливого інвестиційного іміджу громади; 
3. Розвиток міжнародного співробітництва. 
Інвестиційна політика Барської міської територіальної громади повинна сформувати 

систему заходів, які базуються на міжнародних і вітчизняних засадах залучення іноземних 
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інвестицій, виконання яких призведе до створення сприятливих, конкурентоспроможних умов для 
залучення іноземних інвестицій в економіку міста, реалізації інвестиційних проектів та 
ефективної діяльності інвесторів. Органи міської влади виходять з того, що поєднання інтересів 
інвестора з основними напрямками соціально-економічного розвитку громади стане основою для 
взаємовигідного співробітництва. 

Основні напрями інвестиційної політики: 
- підтримка власного виробника; 
- співпраця з власниками підприємств для вивчення умов для залучення інвестиційних 

коштів; 
- розробка інвестиційних пропозицій та проектів; 
- розвиток підприємств транспорту, будівництва; 
- розвиток інфраструктури освіти та медицини. 
- покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості 

інвестування 
- формування позитивного інвестиційного іміджу через організацію та участь у міжнародних 

виставках, ярмарках, інвестиційних форумах 
- запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для 

території громади проекти, оперативне реагування на їх пропозиції та звернення щодо перешкод 
в їх діяльності. 

 
Поряд із розвитком ділових контактів і активним пошуком інвестиційних ресурсів важливим 

напрямком цієї багатопланової роботи стає цілеспрямоване формування інвестиційного іміджу 
громади. Однією з важливих складових процесу залучення інвестицій відіграє створення 
сприятливого інвестиційного іміджу громади в засобах масової інформації. Образ динамічної, з 
добре розвинутим потенціалом економіки міста, інформація про залучені інвестиції, про розробку 
та реалізацію інвестиційних проектів, участь в них міжнародних фінансових організацій - все це 
принесе економічні результати позитивного характеру. 

Ситуація на міжнародному ринку інвестиційних капіталів та орієнтація на більш активне 
залучення іноземних інвестицій в економіку громади вимагає від місцевих органів влади 
посилення співробітництва з відповідними представництвами іноземних держав в Україні, 
міжнародними фінансовими організаціями, банками, інвестиційними фондами, страховими 
компаніями, налагодження постійного діалогу з інвесторами всередині країни та за її межами.  

 
Ціль: Зростання промислового потенціалу громади 

 
Флагманом барського виробництва сьогодні є машинобудівний завод, який виробляє відомі 

на всю Україну газові котли, обладнання для харчової промисловості, лінії розливу. Об’єм 
експорту його продукції складає 20- 30% від загального об’єму реалізації. Також на теренах 
громади веде свою діяльність фруктово-переробний комбінат“Pfanner Bar”, що експортує 
продукцію до кількох країн Європи. Окрім того, в Україні користуються попитом мінеральна вода 
«Барчанка» (ТОВ “Альтаїр”) та продукція ТОВ “Барська швейна фабрика”. Більшість підприємств 
зайняті у сфері обслуговування. Основна частина сільськогосподарських земель громади є у 
користуванні ТОВ “Диннастія“.  

Основні завдання:  
- запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок реконструкції, 

технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі 
впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій; 

- сприяння подальшому нарощуванню виробництва конкурентоспроможної продукції, 
розширенню асортименту та підвищенню її якості; 
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- збереження та розширення ринків збуту продукції; 
- сприяння налагодженню контактів щодо збільшення реалізації продукції в інших областях 

України; 
- подальше залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, розширення виробництва на 

підприємствах з іноземними інвестиціями; 
 

Ціль: Підприємництво та регуляторна діяльність 
 

1) Участь суб’єктів підприємницької діяльності громади з метою презентації Барської 
міської територіальної громади на ярмарках, конференціях, семінарах, форумах, виставках 
тощо. 

Шляхи досягнення: 
- - доведення до суб’єктів господарювання інформації щодо участі у  виставках, 

конференціях, форумах тощо. 
Очікувані результати: 
- популяризація місцевих товарів на вітчизняному та зарубіжному ринку; 
- розвиток підприємництва. 
- - можливість для отримання фахових консультацій підприємцями громади. 
2) Інформування підприємців громади про позитивні приклади діяльності бізнес – 

асоціацій в інших регіонах. 
Шляхи досягнення: 
- розміщення на веб–сайті міста та друкованих ЗМІ інформації про позитивні приклади 

діяльності суб’єктів малого бізнесу інших регіонів. 
Очікувані результати: 
- - покращення бізнес–клімату, ефективна прибуткова  діяльність суб’єктів підприємництва. 
3) Застосування регуляторної діяльності 
Шляхи досягнення: 
- - розроблення та прийняття регуляторних актів, їх відстеження. 
Очікувані результати: 
- - врегулювання відносин, які виникають між регуляторними органами та суб’єктами 

господарювання. 
 

Ціль: Сприяння розвитку сільських територій громади 
 

Шляхи досягнення: 
- започаткування та розвиток зеленого туризму на селі; 
- створення сільськогосподарських кооперативів; 
- впровадження інструментів державно-приватного партнерства; 
- проведення ярмарки «Продукти моєї громади». 
Очікувані результати: 
- створення одного сільського господарського кооперативу 
- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; 
- забезпечення мешканців громади продукцією за доступними цінами; 
- розвиток туристичної привабливості громади; 
- додатковий дохід для місцевих сільських жителів. 

 
Напрямок: Регулювання земельних відносин 

 

Ціль: створення ефективної системи управління земельними ресурсами 
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З метою реалізації політики міської ради у сфері земельного законодавства на території 

громади, забезпечується гарантія прав власності та надійний захист прав володіння землею, 
розвиток і контроль земельного ринку, підтримку заходів щодо раціонального використання та 
охорони земель, підвищення ефективності планування землекористування в населених пунктах, 
спрощення землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи, збір та аналіз 
статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів. 

Основні завдання на 2021 рік: 
- провести інвентаризацію земельних ділянок на території  територіальної громади ; 
- забезпечення контролю щодо користування земельними ділянками на території 

громади. 
- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення із «для ведення фермерського господарства» – 5 шт.  
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

загального користування (зелені зони та ін.) – 1 шт.; 
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

загального користування, які не використовуються – 1 шт.; 
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

водного фонду – 1 шт.; 
- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною їх 

цільового призначення та технічна документація із землеустрою щодо об’єднання земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (під 
кладовищем) – 1 шт.; 

- розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту м. Бар; 
- розроблення технічної документації із землеустрою по оновленню нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів: м. Бар та сільської місцевості; 
- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною їх  

цільового призначення (10 земельних ділянок) із: для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд» згідно детального плану території земельної ділянки; 

- розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж території 
природно-заповідного фонду орнітологічного заказника місцевого значення «Барський» на р. Рів 
- 1 шт.; 

У зв’язку із зміною (збільшенням) меж Барської міської територіальної громади, здійснити 
розроблення землевпорядної документації, спрямованої на регулювання земельних відносин, 
раціональне використання та охорону земель комунальної та приватної власності, оскільки 
громада матиме території, які зараз не задіяні у розвитку економіки, але потенційно, при вдалій 
стратегії, можуть мати великий вплив на її розвиток.  
 

Напрямок: Громада, комфортна для проживання 
 

Ціль. Хороші дороги та тротуари. 
 
Розвинена інфраструктура громади та комфорт її мешканців розпочинаються з 

забезпечення якісного дорожнього покриття та зручних тротуарів, забезпечених зливовою 
каналізацією.  

   
Заходи по забезпеченню цілі: 
- проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття та тротуарів; 
- забезпечення поточних ремонтів доріг та тротуарів; 
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- реконструкція майдану Св. Миколая; 
- облаштування дорожньої інфраструктури;  
- ремонт переїздів та пішохідних переходів.  
 

Ціль. Якісна питна вода, екологічно безпечне водовідведення. 
 
Внаслідок поступового виснаження і забруднення джерел прісної води, незадовільного 

технічного стану та зношеності систем водопостачання і водовідведення, застосування 
застарілих технологій водопідготовки знижується якість питної води, підвищується ризик 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та епідемічного характеру. 

Послугу централізованого водопостачання в місті надає Барське КВУВКГ «Барводоканал». 
Це підприємство здійснює свою діяльність із забезпечення споживачів питною водою за 
допомогою комплексу об’єктів, споруд, розподільчих водопровідних мереж, пов’язаних єдиним 
технологічним процесом виробництва та транспортування питної води. 

 
Заходи по досягненню цілі:  
- облаштування зливової каналізації; 
- облаштування водовідведення; 
- будівництво водогонів; 
- будівництво каналізаційних мереж; 
- проведення реконструкцію очисних споруд; 
- придбання необхідної техніки (насоса, дизель генераторів тощо). 
 

Ціль: Освітлені вулиці громади 

У громадському середовищі світло відіграє особливу роль, є одним з головних чинників, що 
забезпечує комфорт проживання і відчуття безпеки. Функції зовнішнього освітлення будівель і 
прилеглих територій різноманітні. Сучасні засоби освітлення дозволяють реалізувати будь-які 
потреби, забезпечуючи оптимальну потужність світлових потоків, зручність користування і 
світловий дизайн. 

 
Заходи по досягненню цілі: 
- капітальний ремонт зовнішнього освітлення; 
- реконструкція зовнішнього освітлення в селах Барської міської територіальної громади; 
- забезпечення декоративного освітлення в центрі міста та історичних місцях.  

 

Ціль. Чиста та безпечна громада 
 
Один з найважливіших кроків задля досягнення цілі є впровадження системи розподільного 

збору сміття, запуску роботи сортувальної станції на полігоні твердих побутових відходів. 
Відповідно існує потреба у облаштуванні майданчиків під контейнери по місту. 

У даний час найбільш актуальним напрямком роботи з питань забезпечення безпеки життя 
населення, боротьби зі злочинними проявами і покращення криміногенної ситуації на території 
громади є впровадження комплексу заходів, які спрямовані на збільшення участі у цих процесах 
органів місцевого самоврядування.  

Для забезпечення безпеки жителів громади необхідно створити систему відео 
спостереження, розпочавши з основних громадських місць. 

  
Заходи по забезпеченню цілі: 
- благоустрій міського парку; 
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- облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ; 
- встановлення урн для сміття  та лавок; 
- озеленення, облаштування квітників; 
- створення інфраструктури на полігоні ТПВ; 
- придбання техніки; 
- встановлення камер відео спостереження на вулицях міста. 

 
Ціль: Підтримка створення ОСББ в громаді. 

Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ. 
Шляхи досягнення: 
-  виконання програми по підтримці ОСББ; 
-  продовження роботи зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

 
Ціль: Поповнення статутного капіталу, придбання нової техніки для комунальних 

підприємств громади. 
Шляхи досягнення: 
- внесення змін до Програм та винесення питань на сесії міської ради щодо поповнення 

статутного капіталу, придбання нової техніки для комунальних підприємств громади. 
 

Напрямок. Мешканці – основна цінність громади 
 

Ціль: Охорона здоров’я 
 

Головна мета - підвищення ефективності та якості роботи галузі охорони здоров’я, 
формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на 
засадах сімейної медицини та диференційоване надання вторинної спеціалізованої допомоги, 
забезпечення прав громадян на охорону здоров’я. 

Шляхи досягнення: 
- забезпечення дотримання принципів доступності, високої якості, безперервності та 

наступності з урахуванням етичного і гуманного ставлення до пацієнта та членів його родини; 
- поліпшення надання кваліфікованої медичної допомоги, проведення необхідного 

патогенетичного, симптоматичного лікування, психологічної, соціальної та духовної допомоги 
паліативним хворим, які не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та 
засобами, з сильним хронічним больовим синдромом, тяжкими розладами життєдіяльності, 
переважно, у термінальній стадії прогресування захворювання; 

- забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами і 
виробами медичного призначення;  

- створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;  
- дооснащення відповідним обладнанням, апаратурою, реагентами, медикаментами та 

виробами медичного призначення закладів охорони здоров’я;  
- проведення поточних та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних закладів 

громади;  
- повноцінне кадрове забезпечення медичних закладів громади;  
- підвищення рівня знань та навичок у медичних працівників;  
- проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров’я громади.  
Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у 

Державному бюджеті України, НЦЗУ, а також за рахунок коштів бюджету барської міської 
територіальної громади та інших джерел, незаборонених законодавством. 

 

Ціль: Освіта 
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Забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на 

отримання якісної освіти, форм і методів організації освітнього процесу в закладах дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, збагачення освітнього середовища, модернізація та 
розширення мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до потреб 
територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та 
функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення учнів 1-11 класів якісним 
харчуванням та модернізація технологічного обладнання їдалень, впровадження інформаційних 
та комунікаційних технологій в освітніх закладах, забезпечення регулярного підвезення учнів та 
педагогічних працівників до місць навчання.  

Шляхи досягнення: 
- збереження мережі загальноосвітніх закладів, підтримка їх ефективного функціонування;  
- забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, 
-  удосконалити механізм і підвищити якість кадрового забезпечення закладів; 
-  своєчасне виявлення домінуючих здібностей та уподобань кожної дитини, створення 

банку даних про них;  
- застосування інноваційних технологій та освітніх процесів, інтерактивних форм, прийомів, 

методів роботи, спрямованих на розвиток творчих інтелектуальних здібностей дітей;  
- дослідження професійних інтересів випускників навчальних закладів;  
-  забезпечити створення комфортних умов для перебування, виховання та навчання дітей 

з особливими потребами, у т.ч. у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, для 
розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками;  

- створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, збереження і зміцнення 
їхнього здоров’я;  

-  організація оздоровлення учнівської молоді у пришкільних таборах та таборах 
відпочинку;  

- забезпечити розвиток особистісних здібностей дітей;  
- забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;  
- виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних 

технологій, підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладів, оптимізація роботи з 
батьками, вдосконалення механізмів управління ДНЗ;  

- створення умов для повноцінного харчування учнів; розвиток матеріально-технічної бази 
та поліпшення умов праці працівників шкільних їдалень та підвищення їх кваліфікації;  

- забезпечення регулярного підвезення учнів (вихованців) до місць навчання;  
- забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, вчителів, їх участі в 

конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, семінарах, заходах 
громади, обласного та Всеукраїнського рівнів тощо;  

- забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, інших 
заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів;  

- реалізація заходів з енергозбереження в дошкільних і загальноосвітніх навчальних 
закладах територіальної громади;  

- розширення системи інклюзивної освіти;  
- проведення капітальних ремонтів будівель закладів освіти;  
- оновлення матеріально-технічної бази на основі сучасних технологій та 

енергозбереження.  
 

 

Ціль: Фізична культура та спорт 
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Головна мета: створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей 

шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку, для задоволення потреб кожного 
мешканця громади у фізичному розвитку, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури та 
спорту.  

Шляхи досягнення: 
- створення умов для стабільного розвитку фізичної культури та спорту;  
- забезпечення проведення на належному рівні спортивно - масових заходів;  
- розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, підтримка дитячої і 

молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту;  
- зміцнення здоров’я мешканців засобами фізичного виховання;  
- забезпечення успішного виступу спортсменів громади в міських, районних, обласних, 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях;  
- облаштування спортивних майданчиків на території навчальних закладів, за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку населення;  
- облаштування велосипедних доріжок;  
- взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та 

іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;  
- підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими потребами та спорту 

ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах різних рівнів, здійснення заходів 
заохочення;  

- сприяти матеріально-технічному забезпеченню сфери фізичної культури і спорту шляхом 
врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вживати заходів до 
залучення інвестицій на зазначену мету, проводити роботи з поступового оновлення спортивної 
матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (будівництва спортивних споруд 
або реконструкції та модернізації діючих);  

- фінансова підтримка спортивних громадських організацій;  
- проводити інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту за рахунок 

широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в засобах 
масової інформації та на веб-сайті міської ради.  

 

Ціль: Створення умов для розвитку молоді. 

У місті Бар функціонують два вищих навчальних заклади: Барський гуманітарно-
педагогічний коледж та Барський коледж транспорту і будівництва. Важливо забезпечити для 
молоді умови, за якими вони б залишались у місті по завершенню навчання, мали змогу 
проводити активне дозвілля, розвиватись самостійно та сприяти розвитку громади. 

З метою створення умов для культурного, творчого, інтелектуального, фізичного, 
професійного розвитку молоді планується:  

- налагодження співпраці з установами духовного, громадського та культурного характеру 
щодо проведення спільних творчих та культурних заходів для особистого розвитку молоді ; 

- підтримка діяльності міських молодіжних громадських організацій та осередків 
Всеукраїнських та обласних громадських організацій;  

- створення умов для культурного та соціального обміну досвідом між молодими 
активістами Барської громади та інших міст України , за кордоном; 

- створення молодіжної громадської ради задля залучення молоді до вирішення питань 
міста; 

- укладання договорів з установами культурно-дозвільного характеру щодо проведення 
спільних заходів. 
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Ціль. Соціальний захист різноманітних категорій та верств населення,  

сприяння діяльності ветеранських організацій. 
 
З метою забезпечення соціального захисту різних верств населення міста планується 

затвердити на сесії міської ради та віднайти джерела фінансування наступних програм: 
- Програма по наданню часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг 

особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп; 
- Програма діяльності Барського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з функціональним обмеженнями «Еверест»; 
- Програма розвитку фізичної культури і спорту Барської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки; 
- Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Барської міської 

територіальної громади на 2021-2023 рр.; 
- Програма Барської міської територіальної громади по наданню фінансового заохочення 

та забезпечення призова громадян на військову службу в бойових частинах за контрактом на 
2021-2023 роки; 

- Програма розвитку охорони здоров’я Барської міської територіальної громади на 2021-
2023 роки; 

- Програма Громадської організації «Організація ветеранів Барської міської територіальної 
громади» на 2021-2024 роки; 

- Програма Барської міської територіальної громади по соціальному захисту населення на 
2021-2023 роки; 

- Інші програми. 
 

Ціль. Створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей. 
 
Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем 

підростаючого покоління. Найважливішим завданням міської влади в забезпеченні соціального 
захисту дитинства є реалізація права на оздоровлення та відпочинок. 

З цією метою необхідно затвердити Комплексну програму організації оздоровлення та 
відпочинку дітей і молоді в комунальному закладі «Оздоровчий табір Фортуна». Реалізацію 
заходів цієї Програми здійснювати за рахунок міського бюджету та інших джерел.  

Очікуваний результат: 
- створення умов високого рівня для оздоровлення та змістовного дозвілля дітей та молоді; 
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 

оздоровлення.  

 
Напрямок: Громада приваблива для туристів та інвесторів 

 

Ціль.  Культурний та туристичний розвиток  
 
Місто Бар має давню і славну історію сприятливі кліматичні умови, дружелюбне та 

гостинне населення – всі передумови для активного розвитку туризму в регіоні. В XXI столітті 
Україна може очікувати значного збільшення масштабів як внутрішнього, так і зовнішнього 
туристичних потоків. У таких умовах необхідно сконцентрувати зусилля для залучення туристів у 
регіон.   

Виконання Програми «Культурного розвитку Барської міської територіальної громади» 
дасть можливість відновити та зміцнити існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити 



Програма соціально-економічного розвитку Барської міської територіальної громади  

12 

якісний регіональний туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби 
населення, забезпечити комплексний розвиток громади з урахуванням природо-кліматичного, 
історико-культурного, рекреаційного та соціально-економічного потенціалу регіону, створити 
передумови для залучення іноземних інвестицій, сприяти ефективному туристичному обміну та 
зміцненню іміджу громади на вітчизняній і міжнародній арені.  

 
Заходи по забезпеченню цілі: 

- проведення історико-археологічні дослідження на території м. Бар згідно програми 
виконання науково-дослідних програм та інших робіт; 

- реконструкція старого кладовища (створення центру Громадської пам'яті); 
- облаштування велопарковок по місту; 
- покращення матеріально-технічної бази оздоровчого табору «Фортуна». 

 
 

Секретар ради                                                                                      Ірина МЕЛЬНИК 

 

Начальник фінансового відділу                                                        Інна КОВТУН 
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Додаток 1 
до Програми соціально - економічного  
розвитку Барської міської територіальної 
громади на 2021 рік 

 
 

Перелік Програм Барської міської територіальної громади, які передбачаються 
реалізовувати у 2021 році  

 

№ 
п/п 

Назва Програми Виконавці 

1 
Програма соціально-економічного розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою Барської 
міської територіальної громади на 2021 рік 

Барська міська рада 
КП «Бар-благоустрій» 

2 
Програма утримання та ремонт доріг на території 
Барської міської територіальної громади на 2021 рік 

Барська міська рада 
КП «Бар-благоустрій 

3 
Програма діяльності комунального закладу Барської 
міської ради Муніципальна варта на 2021 рік 

Барська міська рада 
КЗ «Муніципальна варта» 

4 
Програма підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Барської міської 
територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

Барська міська рада 

5 
Програма розвитку фізичної культури і спорту Барської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Барська міська рада 
ДЮСШ «Колос» 

6 
Програма бюджетування за участі громадськості 
(Бюджет участі) Барської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки 

Барська міська рада 

7 

Програма Барської міської територіальної громади по 
наданню фінансового заохочення та забезпечення 
призова громадян на військову службу в бойових 
частинах за контрактом на 2021-2023 роки 

Барська міська рада 

8 
Програма для забезпечення виконання рішень суду про 
стягнення коштів з Барської міської ради на 2021-2025 
роки 

Барська міська рада 

9 
Комплексна обороно-правоохорона програма на 2021-
2025 роки «Безпека територіальної громади – взаємна 
відповідальність влади та громад» 

Барська міська рада 
Барський відділ поліції  
Військовий комісаріат 

10 

Програма Громадської організації «Організація ветеранів 
Барської міської територіальної громади» на 2021-2024 
роки 

Барська міська рада 
ГО «Організація Барської 
міської територіальної 
громади» 

11 
Програма Барської міської територіальної громади по 
соціальному захисту населення на 2021-2023 роки 

Барська міська рада 

12 
Програма культурного розвитку Барської міської 
територіальної громади на 2021 рік 

Барська міська рада 
Відділ культури 

13 
Програма фінансової підтримки Громадської організації 
«Барський міський художній аматорський театр» на 
2021-2025 рр. 

Барська міська рада 
ГО «Барський міський художній 
аматорський театр» 

14 
Програма збереження, відродження і розвитку народних 
художніх промислів у Барській міській територіальній 

Барська міська рада 
Відділ освіти 
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громаді на 2021 – 2025 роки.; 

15 
Програма національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Барської міської територіальної громади на 2021 
– 2025 роки 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

16 

Програма оздоровлення і відпочинку дітей та молоді 

Барської міської територіальної громади на 2021 – 2025 

роки. 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

17 
Програма забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки  в закладах освіти та культури Барської міської  
територіальної громади на 2021 – 2025 роки. 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

18 
Програма розвитку охорони здоров’я Барської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 

Барська міська рада 
КНП «Барський районний центр 
медико-санітарної допомоги», 
КНП «Барська центральна 
районна лікарня», 
КНП «Барська районна 
стоматполіклінніка» 

19 

Програма по наданню пільг особам – учасникам 
Антитерористичної операції (Операції Об’єднаних сил) 
на харчування дітей в закладах дошкільної освіти 
Барської міської територіальної громади на 2021 рік 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

20 

Програма по наданню пільг особам – учасникам 
Антитерористичної операції (Операції  Об’єднаних сил) 
на харчування дітей в закладах загальної середньої 
освіти Барської міської територіальної громади  на 2021 
рік. 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

21 
Програма Барської міської територіальної громади 
«Шкільний автобус» на 2021 – 2025 роки. Затвердження 
положення про порядок використання шкільних автобусів 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

22 

Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю 
Барської міської територіальної громади  на 2021 – 2025 
роки. Затвердження положень «Про преміювання 
обдарованої учнівської молоді Барської міської 
територіальної громади», «Про преміювання 
педагогічних працівників закладів освіти Барської міської 
територіальної громади за значні досягнення в роботі з 
обдарованими дітьми». 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

23 
Програма «Організація харчування в закладах загальної 
середньої освіти Барської міської територіальної 
громади на 2021 – 2025 роки» 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

24 

Програма використання коштів фінансової допомоги з 
бюджету Барської міської територіальної громади 
Барській районній спілці ветеранів війни в Афганістані 
«Воїнів-інтернаціоналістів» на 2021 рік 

Барська міська рада 
Барській спілці ветеранів війни 
в Афганістані «Воїнів-
інтернаціоналістів»  

25 
Програма Громадської організації «Барське об’єднання 
учасників бойових дій та волонтерів АТО» 

Барська міська рада 
Барське об’єднання учасників 
бойових дій та волонтерів АТО 
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26 
Програма забезпечення поінформованості населення у 
місцевих друкованих засобах масової інформації на 
2021-2022 роки 

Барська міська рада 
газета "Подільський край" 

27 
Програма розвитку освіти Барської міської 
територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

Барська міська рада 
Відділ освіти 

28 

Програма Барської міської територіальної громади 
військово-патріотичного виховання, військово-
професійного орієнтування молоді, рекламування та 
пропаганди військової служби в Збройних Силах України 
на період з 2021 по 2025 рік 

Барська міська рада 
Військовий комісаріат 

29 
Програма забезпечення безперебійного надання послуг 
по водопостачанню та водовідведенню Барського 
КВУВКГ «Барводоканал» на 2021 рік 

Барська міська рада 
КВУВКГ «Барводоканал» 

30 

Інвестиційна програма Барського КВУВКГ 
«Барводоканал» згідно з ліцензованою діяльністю з 
централізованого по водопостачання та водовідведення 
на 2021-2023 рік 

Барська міська рада 
КВУВКГ «Барводоканал 

31 
Програма фінансової підтримки Барської організації 
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос» 

Барська міська рада 
Барська організація 
Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства 
«Колос» 

32 
Програма використання коштів фінансової допомоги з 
бюджету Барської міської територіальної громади 
Громадській організації «Союз Чорнобиль» на 2021 рік. 

Барська міська рада 
ГО «Союз Чорнобиль» 

33 

Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки 
об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 
підрозділу пожежної охорони Барської міської 
територіальної громади на 2021 - 2025 роки 

Барська міська рада 
15 ДПРЧ м.Бар 2 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у Вінницькій обл. 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                      Ірина МЕЛЬНИК 

 

Начальник фінансового відділу                                                        Інна КОВТУН 
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Додаток 2 
до Програми соціально - економічного  
розвитку Барської міської територіальної 

        громади на 2021 рік 

 

Фінансування видатків Барської міської територіальної громади на 2021 рік 
 

№ 

п\п 
Найменування Всього (грн.) 

Загальна сума по виконанню Програми соціально-економічного розвитку Барської 
міської територіальної громади  

297 329 623,0 

1 Відділ земельних відносин 654 000,00 

1.1 
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 
призначення із «для ведення фермерського господарства» на … – 5 шт 

40 000,00 

1.2 
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель загального 
користування (зелені зони) – 1 шт. 

30 000,00 

1.3 
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду – 1 
шт. 

25 000,00 

1.4 
Технічна документація із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (під 
кладовищем) – 1 шт. 

24 000,00 

1.5 
Технічна документація із землеустрою по оновленню нормативної грошової оцінці 
земель населених пунктів: м. Бар, с. Антонівка, с. Глинянка, с. Широке. 

250 000,00 

1.5 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (10 земельних ділянок) зі 
зміною цільового призначення із: для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд» згідно детального плану території 
земельної ділянки 

50 000,00 

1.6 
Проект землеустрою з організації та встановлення меж території природно-
заповідного фонду орнітологічного заказника місцевого значення «Барський» на р. Рів 
- 1 шт. 

50 000,00 

1.7 Підвищення кваліфікації спеціалістів відділу земельних відносин 60 000,00 

1.8 Здійснення поточного ремонту кабінету № 101 10 000,00 

1.9 Придбання БФП (принтер/сканер) формату А3 15 000,00 

1.10 
Оновлення комп’ютерної техніки з метою застосування в роботі сучасних технологій 
обліку земельних та інших ресурсів громади 

100 000,00 

2 Відділ містобудування та архітектури 1 522 000,00 

2.1 Виготовлення містобудівної документації (Генеральні плани міста Бар та сіл,  ДПТ) 1 500 000,00 

2.2 Придбання ПК та багатофункціонального пристрою 22 000,00 

3 Відділ ЖКГ, капітального будівництва та комунальної власності 34 943 270,00 

3.1 
Реконструкції та розширення кладовища за межами населеного пункту на території 
Гаївської сільської ради Вінницької області (І черга)– 15300тис. грн. 

5 000 000,00 

3.2 
Очистка ставка від мулових наносів в м. Бар Вінницької області (І черга) - 36471,086     
співфінансування за рахунок власних коштів у першому бюджетному році 

15 555 000,00 

3.3 

Капітальний ремонт: утеплення зовнішніх огороджуючи конструкцій, внутрішнє 
опорядження, електрообладнання, водопровід та каналізація будівлі спортивного 
комплексу по вул. Врублевського, 35 в м. Бар, Вінницької області»  загальна вартість  
2719,661 тис. грн. в цінах 2018 року, співфінансування за рахунок власних коштів у 
першому бюджетному році  15% 

410 000,00 
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3.4 
Приєднання до електричних мереж до будівлі спортивного комплексу по вул. 
Врублевського, 35 в м. Бар, Вінницької області (виготовлення ПКД) 

200 000,00 

3.5 
Проведення технічного обстеження будівель  ДНЗ 2 та ДНЗ 7, ЗОШ №3 (будівля 
початкових класів -  фасад), ЗОШ№4(спальний корпус-покрівля)  

200 000,00 

3.6 
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівель (будівля початкових класів-фасад), 
ЗОШ№4(спальний корпус-покрівля) ,  ДНЗ 2 та ДНЗ 7 

200 000,00 

3.7 Виготовлення технічних паспортів на приміщення комунальної власності 50 000,00 

3.8 

Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації  будівлі Барського ліцею №2 -  
Барської міської ради по вул. Героїв Майдану, 13 в м. Бар Вінницької обл.» загальна 
вартість 21184,466 тис. грн. співфінансування за рахунок власних коштів у першому 
бюджетному році  орієнтовно 15% 

3 200 000,00 

3.9 

Капітальний ремонт – утеплення фасаду та капітальний ремонт даху будівлі Барської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в місті Бар, Вінницької області - загальна 
вартість  5259,498 тис. грн. в цінах 2018 року, співфінансування за рахунок власних 
коштів у першому бюджетному році  15%  

780 000,00 

3.10 

Реконструкція будівлі ДНЗ №8 (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) по пров. 
Коцюбинського, 4 в м.Бар  Вінницької області загальна вартість  3603,433 тис. грн. в 
цінах 2017 року, співфінансування за рахунок власних коштів у першому бюджетному 
році  15% 

540 000,00 

3.11 

Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям  на території 
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 по вул. Героїв Майдану, 5 в м. Бар 
Вінницької області загальна вартість  1387,553 тис. грн. в цінах 2017 року, 
співфінансування за рахунок власних коштів у першому бюджетному році  15% 

210  000,00 
 

3.12 

Нове будівництво спортивної зали для Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Барської міської ради 
за адресою: вул. Героїв Майдану, 3 в м. Бар Вінницької області загальна вартість  
18080,0995 тис. грн. в цінах 2020 року, співфінансування за рахунок власних коштів у 
першому бюджетному році  15% 

2  712 000,00 

3.13 

Нове будівництво спортивного майданчика з влаштуванням синтетичного покриття 
«Штучна трава» Ялтушківської ЗОШ  І-ІІІ ст. по вул. Соборна,  5 с. Ялтушків, Барського 
району, Вінницької області  загальна вартість  2 449,012 тис. грн. в цінах 2018року, 
співфінансування за рахунок власних коштів у першому бюджетному році  15% 

368 000,00 

3.14 

Реконструкція господарського приміщення під навчальне приміщення  з актовою 
залою  ЗОШ І-ІІ ст. по  вул... Привокзальна,20 в селищі Бар Барського району 
Вінницької області загальна вартість  4357,730тис. грн. в цінах 2016року, 
співфінансування за рахунок власних коштів у першому бюджетному році  15% 

654 000,0 

3.15 

Технічне переоснащення системи опалення Комаровецької  ЗОШ І-ІІІ ступенів  з 
установкою твердопаливної  модульної котельні по вул... Олега Щепанського, 5а в с. 
Комарівці Барського району, Вінницької області загальна вартість  2 408,574 тис. грн. в 
цінах 2018року, співфінансування за рахунок власних коштів у першому бюджетному 
році  15% 

362 000,00 

3.16 

Реконструкція з влаштуванням штучного покриття  стадіону Барської районної дитячої 
юнацької спортивної школи «Колос» по  вул. Комарова,2б у м. Бар Вінницької області 
загальна вартість  12840,8 тис. грн. в цінах 2018року, співфінансування за рахунок 
власних коштів у першому бюджетному році  15% 

2 000 000,00 

3.17 
Капітальний ремонт будівлі  поліклініки КУ Барська центральна района лікарня по вул.. 
Каштанова,34 в м. Бар Вінницької області, 

2 182 270,00 

3.18 
Капітальний ремонт будівлі Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (з використанням 
енергозберігаючих технологій) із утепленням  огороджуючих  конструкцій, заміною 
покрівлі по  вул. Гагаріна 15 в м. Бар Вінницької області, виготовлення ПКД 

150 000,00 

3.19 
Нове будівництво огорожі Барського ліцею №2 Барської міської ради пор вул. Героїв 
Майдану 13 в м. Бар Барського району Вінницької області, виготовляється ПКД 

20 000,00 

3.20 
Реконструкція системи опалення будівлі навчального корпусу Барської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 
за адресою:Україна, Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна 20/2 виготовлення ПКД 

100 000,00 

3.21 

Капітальний ремонт з заміною покрівлі будівлі клубу по вул. Т. Шевченка, 32 в с. 
Антонівка Барського району Вінницької області виготовлення ПКД 

50 000,00 
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4 Дороги, тротуари та зливова каналізація 22 267 700,00 

4.1 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка на ділянці від вул. 
Каштанова до вул. Арсенальна в м. Бар, Вінницької області, загальна вартість 
6334,571 тис.грн.-50% 

3 100 000,00 

4.2 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізняка в м. Бар, Вінницької 
області (коригування)- загальна вартість в цінах 2018 року 1310,881 тис.грн.-50% 

770 000,00 

4.3 

Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: Україна, Вінницька обл., м. Бар 
вул. Машинобудівників та частини вул. Вишнева - загальна вартість 2675,084 тис.грн. - 
50% 

1 300 000,00 

4.4 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Каштанова в м. Бар, Вінницької 
області (І черга ), загальна вартість 11800,6 тис.грн. 50%- 5 900 000,00 

4.5 

Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Садова від перехрестя з вул. 
Лесі Українки до території Барського районного управління Держпродспоживслужби в 
м. Бар Вінницької обл. загальна вартість 912,872 тис.грн. 50% 456 400,00 

4.6 
Реконструкція об’їзної дороги  від вул. Арсенальна до вул. Цукрового заводу в м. Бар 
Вінницької області, у першому бюджетному році 

500 000,00 

4.7 
Реконструкція дороги по вул. Цукрового заводу в м. Бар Вінницької обл. загальна 
вартість  4  500,0 тис. грн.. в цінах  2013р 

2 500 000,00 

4.8 
Реконструкція доріг по вулицях Гагаріна і Садова в с. Мальчівці Барського району 
Вінницької області загальна вартість  3322,622 тис. грн. 50% 

1 661 300,00 

4.9 
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття - Монастирська, 
Європейська, Л. Ратушної, Наливайка, С.Руданського, Злагоди 

300 000,00 

4.10 Співфінансування поточний ремонт дороги Бар-Антонівка-Маньківці 200 000,00 

4.11 
Капітальний ремонт прибудинкової території адміністративної будівлі Барської міської 
ради та житлового будинку на майдані Св. Миколая, 10А  

4.12 Поточний ремонт та утримання доріг територіальної громади 3 000 000,00 

4.13 

Поточний-середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 (Любар-Нова Ушиця) в 
межах міста Бар Вінницької області (замовник робіт служба автомобільних доріг у  
Вінницькій області загальна кошторисна вартість 82 524, 389 тис. грн) 
співфінансування 

 

4.14 
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Європейської та Л. Ратушної від 
перехрестя з вулицею Л.Українки до вулиці Мазепи в м. Бар виготовлення ПКД 

100 000,00 

4.15 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Монастирська в м. Бар Вінницької  
області  

100 000,00 

4.16 
Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: Україна, Вінницька область м. 
Бар по вул. Комарова на ділянці від житлового будинку  6/23 до майдану Грушевського 

100 000,00 

4.17 
Капітальний ремонт дороги вулиці С.Руданського (від вулиці Некрасова до вулиці 
Наливайка) 

150 000,00 

4.18 
Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану навпроти початкових класів 
ЗОШ №3 

150 000,00 

4.19 Капітальний ремонт по вул. Бони Сфорци (біля магазину "Марі") 150 000,00 

4.20 
Капітальний ремонт тротуару по вул. Святого Миколая (від вул.Соборної до ж/б №9) з 
відновленням зливової каналізації 

300 000,00 

4.21 
Капітальний ремонт тротуару по вулиці Григоровичів-Барських (від вул. Каштанова до 
вулиці Європейської) з влаштуванням стоянки 

500 000,00 

4.22 
Капітальний ремонт зливової каналізації по вул Героїв Майдану з підключенням 
вулиць М. Туніка та І. Франка 

150 000,00 

4.23 Поточний ремонт тротуару по вул. Європейська від жб №21 до вул. Чернишевського  150 000,00 

4.24 Поточний ремонт тротуару по вул. Каштанова 200 000,00 

4.25 Поточний ремонт тротуару по вул.В.Комарова (від стадіону до магазину "БудСвіт") 200 000,00 

4.26 
Поточний ремонт тротуару по площі Памяті (від ТК "Гуси Лебеді" до жб№1 по вул 
Соборна) 

100 000,00 

4.27 
Поточний ремонт'тротуару по вулиці М.Кривоноса (вздовж колгоспного ринку на 
умовах співфінансування) 

80 000,00 
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4.28 Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Шпаковича 150 000,00 

5 Вуличне освітлення 1 705 041,00 

5.1 
Реконструкція мереж вуличного освітлення за адресою: Україна, Вінницька область, м. 
Бар, вулиці Молодіжна, Новоселів, Сонячна, Польова 

364 385,00 

5.2 

Реконструкція мереж вуличного освітлення за адресою: Україна, Вінницька область, м. 
Бар, вулиці Мазура, Грушевського, частина вулиці Сагайдачного, пров. Сагайдачного, 
вул. Лісова. Виготовлення ПКД 

600 000,00 

5.3 

Реконструкція ПЛ-10кВ та встановлення КТП-10/04 кВ потужністю 100кВА для 
електропостачання кладовища площею 10,7503 га, яке підлягає реконструкції та 
розширенню на території Гаївської сільської ради Барського району Вінницької області   

440 656,00 

5.4 
Реконструкція мереж вуличного освітлення за адресою: Україна, Вінницька область, м. 
Бар, провулок Кармелюка виготовлення ПКД 

50 000,00 

5.5 
Поточний  ремонт зовнішнього освітлення наступних вулиць міста Бар: частини вул. 
Галицьких вояків на ділянці від житлового будинку №71 до житлового будинку №81 

100 000,00 

5.6 
Поточний  ремонт зовнішнього освітлення наступних вулиць міста Бар: частини вул. Д. 
Нечая на ділянці від житлового будинку  №14 до вул. С. Руданського 

150 000,00 

6 Житловий фонд 1 100 000,00 

6.1 Регіональна програма "Власний дім" 200 000,00 

6.2 
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
господарства (Підтримка ОСББ) 

100 000,00 

6.3 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці В. Комарова, 1 в м. 
Бар Вінницької області. 

800 000,00 

7 Водопостачання та  водовідведення 13 696 047,00 

7.1 
Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Бар Вінницької обл. загальна 
вартість 9913,288 тис. грн. 50% спів фінансування. 

1 486 990,00 

7.2 Виготовлення ПКД та монтаж установки для пом'якшення води (співфінансування) 1 537 750,00 

7.3 
Виготовлення ПКД та монтаж електростанції на сонячних батареях потужністю 113 
кВт/год. на водозаборі (співфінансування) 

4 200 000,00 

7.4 
 Нове будівництво  водопровідних мереж в  с. Кузьминці  Барського району Вінницької 
області 

1 954 307,00 

7.5 
Нове будівництво  розвідувально-експлуатаційної свердловини в  с. Кузьминці  
Барського району Вінницької області 

795 000,00 

7.6 Реконструкція  каналізаційних очисних споруд  в м. Бар,Вінницької області      1 500 000,00 

7.7 
Реконструкція водогону  в с. Голубівка  Кузьминецької  сільської ради Барського 
району Вінницької області 

2 200 000,00 

7.8 Придбання ПК та багатофункціонального пристрою 22 000,00 

8 Юридичний відділ 6 849 347,00 

8.1 Заборгованість по Бартеплокомуненерго 6 618 207,00 

8.2 Ліквідатор Бартеплокомуненерго 231 140,00 

9 Сплата членських внесків  49 608,00 

9.1 Асоціація міст України 41 608,00 

9.2 Енергоефективні міста України 8 000,00 

10 Відділ освіти Барської міської ради 196 600 392,00 

10.1 Керівництво і управління у відповідній сфері 579 150,00 

10.2 Надання дошкільної освіти 42 739 493,00 

10.3 Надання загальної середньої освіти 47 759 636,00 

10.4 Надання позашкільної освіти 775 718,00 
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10.5 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 470 574,00 

10.6 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 308 471,00 

11 Гаївський старостинський округ 378 000,00 

11.1 Поточний ремонт вуличного освітлення в с-щі Івановецьке 150 000,00 

11.2 Капітальний ремонт будинку культури 228 000,00 

12 Матейківський старостинський округ 560 000,00 

12.1 Освітлення вулиць нас. пунктів с. Матейків, с. Трудолюбівка та с. Павлівки 300 000,00 

12.2 
Демонтаж старих та побудова нових автобусних зупинок с. Матейків та с. 
Трудолюбівка 

60 000,00 

12.3 Ремонт доріг 200 000,00 

13 Митківський старостинський округ 850 000,00 

13.1 
Вуличне освітлення вулиць с. Митки – вулиць В.Вашеняка, Привокзальна, 
Герасимчука, с.Киянівка – вулиць Травнева та Л.Українки 

600 000,00 

13.2 
Ямковий ремонт вулиць с. Митки – Св.Миколая, Майдан, та вулиць с. Киянівка – 
Польова та Зарічна 

200 000,00 

13.3 Ремонт приміщення ФАПу с. Киянівка (ПКД) 50 000,00 

14 Івановецький старостинський округ 535 000,00 

14.1 Утеплення приміщення Івановецького ДНЗ (1/3) 30 000,00 

14.2 Заміна застарілого дитячого ігрового комплексу 50 000,00 

14.3 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт Івановецького сільського будинку культури 15 000,00 

14.4 Капітальний ремонт Івановецького сільського будинку культури 200 000,00 

14.5 
Утримання та поточний ремонт доріг і вулиць населених пунктів: с. Іванівці – 
Кармелюка, Першотравнева, Професора Лашкевича, Маяковського, перемоги, Пилипа 
Орлика, М.Грушевського, с.Шевченка - Яблунева 

100 000,00 

14.6 Грейдерування доріг 10 000,00 

14.7 Реконструкція вуличного освітлення по с. Іванівці 20 000,00 

14.8 Впорядкування території кладовища 10 000,00 

14.9 Вивезення побутових відходів 100 000,00 

15 Ходацький старостинський округ 650 000,00 

15.1 Реконструкція вуличного освітлення  в с. Бригидівка 
 

15.2 
Продовження вуличного освітлення в селах Ходаки, с-щі Слобода - Ходацька, с-ще 
Слобода 

500 000,00 

15.3 
Висипка і грейдерування грунтових доріг в селі Ходаки, с-щі Слобода – Ходацька, 
с.Бригидівка 

100 000,00 

15.4 
Проведення інтернету  в с. Ходаки, с-ще Сл.Ходацька, с-ще Слобода, с.Бригидівка, с-
ще Лугове  

15.5 Реконструкція водогону в с-щі Лугове (ПКД) 50 000,00 

16 Журавлівський старостинський округ 580 000,00 

16.1 Утеплення приміщення ДНЗ «Журавка» та перекриття даху 80 000,00 

16.2 
Капітальний ремонт СБК, ремонт стін, фасаду, підлоги, залиття обмостки та 
влаштування водовідведення  

80 000,00 

16.3 Капітальний ремонт дороги в с. Журавлівка по вул. Садова, виготовлення ПКД 50 000,00 

16.4 Заміна зовн.теплотраси в Сеферівській ЗОШ І-ІІІ ст., заміна вікон, зовн та внут.дверей 240 000,00 

16.5 Реконструкція спортивної зали Журавлівської ЗОШ І-ІІ ст., заміна огорожі. Заміна 80 000,00 
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обладнання в харчоблоці 

16.6 Виготовлення ПКД капітального ремонту дороги в с. Сеферівка по вул. Шкільна 50 000,00 

17 Голова вуличного комітету с. Йосипівці 350 000,00 

17.1 Реконструкція водопроводу с. Йосипівці  350 000,00 

18 Терешківський старостинський округ 1 800 000,00 

18.1 Ремонт глядацької зали та перекриття даху будинку культури 800 000,00 

18.2 Утеплення фасаду  ДНЗ 1 000 000,00 

19 Гармаківський старостинський округ 2 100 000,00 

19.1 Будівництво водогону 100 000,00 

19.2 Ремонт доріг з асфальтним покриттям 1 000 000,00 

19.3 Ремонт насипних ґрунтових доріг 500 000,00 

19.4 Продовження освітлення в с. Гармаки по вулицях села 500 000,00 

20 Комаровецький старостинський округ 2 600 000,00 

20.1 Перекриття та ремонт будинку сільської ради 500 000,00 

20.2 Освітлення 300 000,00 

20.3 Ремонт доріг 500 000,00 

20.4 Перекриття та ремонт будинку культури 800 000,00 

20.5 Проведення кабельного інтернету 500 000,00 

21 Луко-Барський старостинський округ 3 330 000,00 

21.1 Ремонтні роботи садочка в селі Лука-Барська 2 000 000,00 

21.2 
Виготовлення ПКД та будівництво вуличного освітлення в селі Васютинці по трасі 
Любар-Хмільник-Нова Ушиця 

800 000,00 

21.3 
Придбання баків та сітки під петпляшку для облаштування сміттєвого майданчика в с. 
Васютинці по вул. Залізнична 

30 000,00 

21.4 Встановлення дитячого майданчика в с. Лука-Барська 200 000,00 

21.5 
Підсипка доріг в с. Лука-Барська по вул. Польова, пров. Шевченка в с. Горяни по вул. 
Каші, в с. Зоряне по вул. Садова 

300 000,00 

22 Гулівський старостинський округ 2 600 000,00 

22.1 Встановити покриття мобільного зв’язку. 
 

22.2 Провести  інтернет в с. Гулі, та Слобода Гулівська. 500 000,00 

22.3 Побудувати водогін в с. Гулі,  та Слобода   Гулівська. 1 000 000,00 

22.4 Провести освітлення  вулиць в с. Гулі, та Слобода Гулівська. 800 000,00 

22.5 
Відремонтувати дороги, по вулицях в с. Гулі, та Слобода Гулівська. ( вул. Шкільна, 

Яблунева, Польова, Кільцева та ін.) 
300 000,00 

22.6 Перенести приміщення ФАП, та відремонтувати. 
 

22.7 Перенести приміщення контори старостинського округу в центр та  відремонтувати. 
 

23 Комаровецький старостинський округ 573 000,00 

23.1 Ремонт даху в Будинку культури 100 000,00 

23.2 Ремонт приміщення сільської ради  150 000,00 

23.4 Освітлення вулиць вздовж дороги  50 000,00 
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23.5 Ремонт дороги  200 000,00 

23.6 Реконструкція водогону для ФОП Іжакевич борг  70 000,00 

23.7 Підключення до мережі інтернет  3 000,00 

24 Мальчовецький старостинський округ 820 000,00 

24.1 Капітальний ремонт пам’ятника в с. Мальчівці 50 000,00 

24.2 Поточний ремонт пам’ятника в с. Степанки 20 000,00 

24.3 Капітальний ремонт вулиці Соборна с. Мальчівці 500 000,00 

24.4 Поточний ремонт доріг с. Мальчівці та с. Степанки 200 000,00 

24.5 Грейдерування доріг 50 000,00 

24.6 Упорядкування мереж зовнішнього освітлення 
 

25 Мигалівецький старостинський округ 2 150 000,00 

25.1 Освітлення вул. Миру 100 000,00 

25.2 Ямковий ремонт вул. Зарічна та вул. Руденка 200 000,00 

25.3 Заміна даху в Мигалівецькому НВК «ЗЗСО І-ІІ ступенів - ЗДО» ім. А. Гарматюка 500 000,00 

25.4 
оОблаштування вимощення в Мигалівецькому НВК «ЗЗСО І-ІІ ступенів - ЗДО» ім. А. 

Гарматюка 
50 000,00 

25.5 Водогін по селу Козарівка 1 000 000,00 

25.6 Ямковий ремонт та грейдерування дороги від с. Мигалівці до с. Козарівка протяжністю 300 000,00 

26 Барське КВУВКГ "Барводоканал" 8 920 637,00 

26.1 Придбання у лізинг міні екскаватора (32743,83 у міс) 1 472 000,00 

26.2 Встановлення лічильників на свердловинах 56 000,00 

26.3 
Заміна аварійних ділянок водопровідної мережі по вул. Сагайдачного, 
Мазура,Делімарського, Грушевського 

523 000,00 

26.4 Заміна аварійних участків водопровідної мережі по вул. Шпаковича, Б. Хмельницького. 203 000,00 

26.5 
Заміна аварійних участків водопровідної мережі в мікрорайоні між вул. Матросова і 
Галицьких вояків. 

67 000,00 

26.6 
Заміна аварійних участків водопровідної мережі по вул. Цукровий Заводу, Воїнів 
інтернаціоналістів, Героїв Чернобиля, Залізничній. 

214 400,00 

26.7 Облаштування громадських криниць 133 237,00 

26.8 
Проведення геолого-економічної оцінкизапасів питної води Івановецької ділянки 
Барського родовища 

247 000,00 

26.9 Виготовлення проекту зон санітарної охорони Івановекої ділянки барського родовища 80 000,00 

26.10 Затвердження в ДКЗ результатів дослідження запасів води 250 000,00 

26.11 Придбання нового екскаватора 1 500 000,00 

26.12 Заміна насосного обладнання на КНС№2(2 шт), КНС №3(2шт), ГКНС(2 шт) 753 000,00 

26.13 Заміна насосного обладнання на водозаборі 250 000,00 

26.14 Придбання спіралів для канало-промивочної машини Пітон 92 000,00 

26.15 Установка для повірки лічильників 430 000,00 

26.16 Придбання дизельних генераторів 1 100 000,00 

26.17 Придбання ультрафіолетових ламп 50 000,00 

26.18 Установка направленого буріння 1 500 000,00 
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27 
КП "Бар-благоустрій" соціально-економічного розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою Барської міської територіальної громади: 

13 795 904,00 

27.1 

Нове будівництво сміттєсортувального комплексу на території Івановецької 
сільської ради Барського району  Вінницької області, по договору  – 14 505, 330 
тис. грн.; у 2020 році – 10 002,0 тис. грн;  з них 7 000,0 тис. грн.. з екологічного 
фонду 

4 500 000,00 

27.2 Капітальний ремонт світлофору 550 000,00 

27.3 Вуличне освітлення 1 479 245,00 

27.4 Санітарна очистка вулиць 4 622 460,00 

27.5 Утримання кладовища  469 917,00 

27.6 Охорона навколишнього середовища 171 496,00 

27.7 Утримання притулку для тварин 197 656,00 

27.8 Утримання міської вбиральні 337 712,00 

27.9 Зелене господарство 158 585,00 

27.10 Придбання 2 сміттєвозів - 5392218,00 Співфінансування – подано на екологічний фонд  808 833,00 

27.11 Утримання та ремонт житлового фонду 500 000,00 

28 Відділ соціального захисту та соціального забезпечення 1 859 095,00 

28.1 Керівництво і управління у відповідній сфері 622 156,00 

28.2 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3 500,00 

28.3 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 73 500,00 

28.4 
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті 

64 729,00 

28.5 
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

144 000,00 

28.6 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 15 080,00 

28.7 
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

240 000,00 

28.8 
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 

65 730,00 

28.9 Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг /УТОС/ 50 000,00 

28.10 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 80 400,00 

28.11 Матеріальна допомога 500 000,00 

29 Комунальний заклад "Оздоровчий табір "Фортуна" 2 010 000,00 

29.1 
Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій,соціально незахищених та 
обдарованих дітей м. Бар 

1 000 000,00 

29.2 Оплата праці та нарахування 628 000,00 

29.3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 54 000,00 

29.4 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інветаря 181 000,00 

29.5 Придбання деззасобів 25 000,00 

29.6 Заміри опору ізоляції електрообладнання 6 000,00 

29.7 Придбання матер для улашт сист заземлення і блискавкозахисту 50 000,00 

29.8 Придб обладн для систем пожежної сигналізації 60 000,00 
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29.9 Витрати, пов'язані з участю у тенд торгах у системі ДЗО 6 000,00 

30 Комунальний заклад ЦР "Еверест" 1 117 000,00 

30.1 Оплата праці та нарахування 994 300,00 

30.2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 50 400,00 

30.3 Канцелярські товари та інше 14 300,00 

30.4 Оплата послуг (обслуг орг техніки та інтернету) 7 000,00 

30.5 Продукти харчування 44 000,00 

30.6 Медикаменти 3 000,00 

30.7 Оплата відряджень 4 000,00 

31 Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" 1 757 990,00 

31.1 Оплата праці та нарахування 1 661 642,81 

31.2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13 200,00 

31.3 Канцелярські товари та інше 7 200,00 

31.4 Оплата послуг (обслуг орг техніки та інтернету) 6 000,00 

31.5 Інші витрати 11 797,19 

31.6 Мед огляд 8 000,00 

31.7 Придбання основних засобів 50 150,00 

32 Комунальний заклад "Територіальний центр соціальних послуг" 7 161 600,00 

32.1 Заробітна плата та нарахування  6 596 120,00 

32.2 Предмети, матеріали, обладнання 88 500,00 

32.3 Оплата послуг (обслуг орг техніки та інтернету) 65 800,00 

32.4 Видатки на відрядження 3 000,00 

32.5 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 405 180,00 

32.6 Інші видатки 3 000,00 

33 Служба у справах дітей Барської міської ради 642 935,00 

33.1 Заробітна плата та нарахування  580 935,00 

33.2 Предмети, матеріали, обладнання 50 000,00 

33.3 Оплата послуг (обслуг орг техніки та інтернету) 10 000,00 

33.4 Видатки на відрядження 2 000,00 

34 Відділ культури Барської міської ради 19 049 986,00 

34.1 Керівництво і управління у відповідній сфері 5 630 275,00 

34.2 Барська дитяча музична школа 5 333 010,00 

34.3 Забезпечення діяльності бібліотек 3 518 760,00 

34.4 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 233 792,00 

34.5 
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 

4 024 844,00 

34.6 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 136 305,00 

34.7 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 200 000,00 

35 КЗ "Барська районна ДЮСШ "Колос" 4 842 496,00 
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35.1 Оплата праці та нарахування 4 145 496,00 

35.2 Придбання канцтоварів, матеріалів для ремонту, спортивного інветаря 100 000,00 

35.3 Придбання медикаментів 10 000,00 

35.4 Оплата поїздок на змагання 200 000,00 

35.5 Оплата послуг (обслуг орг техніки та інтернету) 150 000,00 

35.6 Курси підвищення кваліфікації 10 000,00 

35.7 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 227 000,00 

36 КЗ "Муніципальна варта" 600 000,00 

36.1 Оплата праці та нарахування 497 835,00 

36.2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 171,20 

36.3 Оплата послуг (обслуг орг техніки та інтернету) 2 000,00 

36.4 Канцелярські товари та інше 21 233,80 

36.5 Спецодяг 18 960,00 

36.6 Придбання меблів 21 800,00 

36.7 Придбання комп'ютера 25 000,00 

36.8 Придбання деззасобів та масок  7 000,00 

37 КНП "Барська центральна районна лікарня" 29 920 300,00 

37.1 Придбання обладнання для інфекційного відділення   

37.2 Придбання меблів для інфекційного відділення   

37.3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 060 700,00 

37.4 Придбання медичного обладнання 17 179 600,00 

37.5 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 7 680 000,00 

37.6 М'який інвентар   

38 КНП "Барська  районна стоматологічна поліклініка" 2 246 000,00 

38.1 Заробітна плата та нарахування  1 187 900,00 

38.2 Медичне обладнання(рецоркулятор, лампа фотополімерна, апекслокатор, скалер) 79 000,00 

38.3 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 379 000,00 

38.4 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 173 100,00 

38.5 Інші виплати населенню (пільгове зубопротезування) 300 000,00 

38.6 Персональний комп'ютер в кількості 50шт. та принтер 3 шт. 127 000,00 

39 КНП "БР МЦ ПМСД" 5 782 979,28 

39.1 Заробітна плата та нарахування  1 076 771,28 

39.2 Виплата пенсій та допомог 30 447,00 

39.3 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1 156 070,00 

39.4 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 347 220,00 

39.5 Утримання ФАПів 1 076 771,00 

39.6 Предмети, матеріали, обладнання 132 700,00 
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39.7 Інші виплати населенню 963 000,00 

40 КО "Редакція Барського районного ефірного радіомовлення" 423 476,00 

40.1 Оплата праці та нарахування 415 776,00 

40.2 Предмети, матеріали, обладнання 3 000,00 

40.3 Оплата послуг (обслуг орг техніки та інтернету) 3 100,00 

40.4 Видатки на відрядження 1 600,00 

41 КУ "Барський районний трудовий архів" 312 778,00 

41.1 Заробітна плата 286 178,00 

41.2 Оплата енергоносіїв та ін послуг 26 600,00 

42 Барська ТПО УТОС: 140 000,00 

42.1 Надання матеріальної допомоги інвалідам по зору І та ІІ груп 30 000,00 

42.2 
наданню часткової компенсації вартості житлово – комунальних послуг інвалідам по 
зору І та ІІ груп 

50 000,00 

42.3 Матеріальне заохочення голови правління та секретаря Барської ТПО УТОС 60 000,00 

43 ГО "Союз Чорнобиль" 80 000,00 

43.1 
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань та допомога на 
лікування ліквідаторам ЧАЕС 

40 000,00 

43.2 
проведення заходів 26 квітня та 14 грудня з нагоди Чорнобильської катастрофи та 
забезпечення організаційних потреб спілки 

40 000,00 

44 Барське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО 250 000,00 

44.1 
Фінансування Програми Громадської організації «Барське об’єднання учасників 

бойових дій та волонтерів АТО» 
250 000,00 

45 
ГО "Барська районна спілка ветеранів війни в Афганістані(Воїнів-
інтернаціоналістів) 

70 000,00 

45.1 
Надання одноразової грошової матеріальної допомоги сім'ям загиблих в Афганістані 
воїнів та інвалідів війни І-ІІІ групи та на проведення заходів з нагоди 32-ї річниці 
завершення війни в Афганістані 

35 000,00 

45.2 
Надання матеріальної допомоги для придбання медикаментів, санаторно-курортних 
путівок та для лікування учасників бойових дій в Афганістані, які не є особами з 
інвалідністю та пенсіонерами 

25 000,00 

45.3 
Надання грошової матеріальної допомоги сім'ям при похованні воїнів-
інтернаціоналістів 

10 000,00 

46 Рада Барської районної організації ветеранів України 100 000,00 

46.1 Проведення заходів, закупівля квітів, придбання подарунків, сувенірів 85 000,00 

46.2 
Підтримка і сприяння в роботі клубного об'єднання ветеранів і пенсіонерів міста 
"Барська Берегиня", оздоровчого клубу моржів "Криголам" 

5 000,00 

46.3 Матеріальна допомога ветеранам, активістам, волонтерам 10 000,00 

47 Навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату міської ради 30 000,00 

48 Придбання службового автомобіля для Барської міської ради 600 000,00 

 
 

Секретар ради                                                                                      Ірина МЕЛЬНИК 

 

Начальник фінансового відділу                                                        Інна КОВТУН 


