
Паспорт Програми 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Розвиток малого i середнього підприємництва протягом усього часу 

становлення економічної незалежності держави залишається одним із пріоритетних 

напрямів загальнодержавної та регіональної економічної політики України. 

Протягом останніх років у підприємницькому середовищі відмічається ряд 

позитивних змін, щодо спрощення ведення підприємницької діяльності. Зокрема, 

вдосконалено механізмів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності та зменшено адміністративний тиск на підприємців з боку контролюючих 

органів, завершено передачу на місця повноважень з державної реєстрації юридичних 

та фізичних осіб, речових прав на нерухоме майно, запроваджено конкуренцію на 

ринку цих послуг, оптимізовано дозвільні процедури у сфері господарської діяльності 

та процес започаткування підприємницької діяльності. 

Також прослідковується і негативні фактори впливу на розвиток і 

функціонування малого та середнього бізнесу із поширенням короновірусної інфекції 

та продовженням антитерористичної операції на сході країни, можна зауважити  

закриття ринків збуту для місцевих виробників, зменшення обсягів вироблення 

продукції та скорочення робочих місць. Що обумовлюється потребою розробки 

нового підходу до побудови механізму управління, запровадження концепції 

стабільного та ефективного функціонування підприємства. 
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Розробник програми 

Відділ економіки інвестицій та регуляторної дільності 
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Співрозробники програми 

Відділ земельних ресурсів, управління фінансів, ЦНАП, 

центр зайнятості 
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Відповідальний виконавець 

врограми 

Відділ економіки інвестицій та регуляторної дільності 
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Учасники програми 

Відділ економіки інвестицій та регуляторної дільності,   

відділ земельних ресурсів, управління фінансів, ЦНАП, 

центр зайнятості 

7 Терміни реалізаціі програми 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

 

8 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

программ, всього 

 

200,0 тис.грн. 

 

 

9 

 

 

Основні джерела фінансування програми 

Кшотти місцевих 

бюджетів, котти Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок 

безробіггя, власні коштги суб'ектів підприсмництва, залучені 

котти донорських о ганізацій. 



 

Аналіз соціально-економічного розвитку 

Барської міської  територіальної громади 

Барська міська територіальна громада є громадою міського типу, сформованою 

на основі об’єднання Барської міської ОТГ та 20 селищних і сільських громад 

Барського району Вінницької області. Загалом 69 населених пунктів з 

адміністративним центром у місті Бар. 

Кількість населення - 43423 тис. осіб (станом на 2021 р.). 

  

Барська громада межує із 9 громадами Вінницького та Хмельницького регіонів. 

В порівняні з громадами - сусідами в Барська міська територіальна громада має 

середній рівень доходів на одного мешканця. 

 

 
Рисунок 1. Барська громада в оточенні громад-сусідів і прогнозні показники 

доходів на одного мешканця (власні надходження громад) 

 

Загальна площа Барської міської територіальної громади складає 76550,8 га, з 

яких: землі сільськогосподарського призначення - 52977,3  га.  

Грунти - ясно-сірі й сірі лісові, темно-сірі опідзолені, землі населених пунктів є 

базою для житлового та комерційного будівництва, розвитку інфраструктури та 

комунального господарства, сфери обслуговування для жителів громади і складають - 

5390,969 га, землі промисловості та інші - 4300,93 га, лісогосподарські землі - 8317,66 

га, водний фонд - 1937,862 га, землі запасу - 3569,758 га. 

 

 
Рисунок 2. Структура земель Барської громади в цілому 

 
Переважна більшість населення проживає у місті Бар, інша частина – у 

сільських та селищних населених пунктах.           



 

Рисунок 3. Вікова структура населення громади (в цілому) станом на 01.01.21р.  
Кількість сільського населення значно переважає за кількістю міське населення. 

У останніх роках (2019-2020) дещо скоротились темпи міграції до сусідніх громад і 

регіонів. 

Основними викликами на період до 2030 року для Барської громади 

залишаються ефективне використання її внутрішнього потенціалу, залучення 

зовнішніх інвесторів і сприяння мешканцям громади у створенні та розвитку власної 

справи. 

 
Рисунок 4. Динаміка зміни кількості безробітних  у Барській громаді у 

2018-2020рр. 

 

Географічне розташування Барської громади і рівновіддаленість її від 

найбільших транспортних артерій регіону спонукає владу і бізнес до посилення 

зусиль у напрямку покращення інвестиційної привабливості її території і розкриття 

її внутрішнього потенціалу, особливо у сфері малого фермерства і сфери послуг. 

Суттєва чисельність мешканців міста зайнята у малому та середньому бізнесі. 

В громаді  зареєстровані 1282 фізичних осіб підприємців та 260 юридичних осіб, 

більша частина підприємців зайнята  у сфері торгівлі та сільському господарстві.  



 
Рисунок 5. СПД юридичні особи за видами діяльності 

 

Суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи  
Таблиця 1. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи, які ведуть свою діяльність на 

території Барської громади і сплачують податки до місцевого бюджету. Розподіл за видами діяльності 

Галузі та види діяльності 2020 

Сільське господарство, мисливство                46 

Лісове та рибне господарство 4 

Промисловість 19 

Будівництво 5 

Оптова й роздрібна торгівля;торгівля транспортними засобами; 

послуги з       їх ремонту                                                            
52 

Готелі та ресторани 2 

Транспорт та зв’язок  8 

Фінансова діяльність 7 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним 

особам  
5 

Державне управління 29 

Освіта 12 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 12 

Колективні, громадські та особисті     22 

Інші види діяльності                                                   37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В таблиці представлено основна десятка бюджетонаповнюючих підприємств. 

 

Таблиця 2. Найбільші роботодавці на території громади 

№ Назва підприємства Основний вид діяльності 

Кількість 

працівників станов 

на квітень 2021 

рік, чол 

Сума сплаченого 

ПДФО за 2020 

рік, тис. грн 

1 
ТОВ ОПЕРАТОР ГТС 

України 
49.50 Трубопровідний транспорт 222 7367 

2 
ПРАТ "БАРСЬКИЙ 

МАШЗАВОД" 

28.93 - виробництво машин і 

устаткування для виготовлення 

харчових продуктів і напоїв, 

перероблення тютюну 

240 2163 

3 
ТОВ "КРАЄВИД 

ПОДІЛЛЯ" 

01.11 - вирощування зернових 

культур (крім), бобових культур і 

насіння олійних культур 

100 2250 

4 АТ ВІННИЦЯГАЗ 

35.22 Розподілення 

газоподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи 

78 930 

5 
ТОВ «АГРОДАР 

БАР» 
52.10 - складське господарство 75 3274 

6 ТОВ  «ДИНАСТІЯ» 

01.11 - вирощування зернових 

культур (крім), бобових культур і 

насіння олійних культур 

80 1027 

7 ТОВ НВП «АРГОН» 11.11Роздрібна торгівля 42 724 

8 
ТОВ "ПФАННЕР 

АГРО" 

01.61 - допоміжна діяльність у 

рослинництві 
80 1247 

9 
ТОВ "ПФАННЕР 

БАР" 

10.32 – виробництво фруктових 

та овочевих соків 
80 1496 

10 В/Ч А0853 Військова частина 414 1247 

 

     Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових і 

технічних культур, у тому числі цукрових буряків, кормових культур, картоплі, 

овочів, плодів і ягід. Основними сільськогосподарськими підприємствами є ТОВ 

«Комарівці», яке займається вирощуванням фруктів, ТОВ  «Краєвид Поділля», ТОВ 

«Династія» і ТОВ «Пфаннер Агро» вирощуванням зернових культур. 

У промисловому секторі найбільшу частку мають ПРАТ «Барський 

машзавод», який виробляє машини, устаткування, сміттєсортувальні станції і ТОВ 

«Пфаннер Бар», що виробляє соки і яблучний концентрат  та експортує продукції 

до кількох країн Європи. Також в  громаді функціонує елеватор і будується ще 

один. 

 Актуальним завданням органів місцевого самоврядування є використання 

переваг підприємницького сектору як мобільної, гнучкої i ефективної системи 

господарювання, організації товарного виробництва, торгівлі, послуг, інших видів 

підприємницької діяльності для розвитку i структурної перебудови економіки 

громади, підвищення рівня зайнятості та добробуту населення. 

Факторами, що визначають особливу роль малого підприємництва, є:  



- забезпечення створення нових робочих місць та подолання прихованого 

безробіття; 

- стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку середнього 

класу, який є соціальною базою економічних реформ i забезпечує стабільність 

суспільства; 

- всебічне сприяння розвитку людського капіталу;  

- формування місцевих споживчих ринків; 

- сприяння пом’якшенню соціальної напруженості в суспільстві завдяки 

підвищенню рівня доходів населення. 

З метою подальшого розвитку сприятливого  підприємницького середовища в 

Барській міській територіальній громаді розроблено Програму розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2021 – 2025 роки. 

Програма розроблена у відповідності до Стратегії розвитку Барської міської 

територіальної громади на 2021-2030 роки (затверджена рішенням 9 сесії Барської 

міської ради 8 скликання  від 06.05.2021 року) . 

 

Мета програми 
Метою Програми є створення сприятливих умов для активізації 

підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення 
конкурентоспроможності малого i середнього підприємництва та підвищення його ролі 
у вирішені завдань соціально - економічного розвитку громади. 

 
 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи 
виконання програми 

Програма має сприяти у створенні сприятливих   умов для розвитку 
об’єктів господарювання, фінансової підтримки та ресурсного забезпечення, 
удосконаленні   інфраструктури, самозайнятості та зайнятості населення, 
забезпечення конкурентоспроможності та іновіційної діяльності. 

Головна проблема малого та середнього підприємництва — недостатня 
ресурсна база як матеріально-технічна, так і фінансова. 

Програма є довгостроковою та буде виконуватися у 2021 – 2025 роках. 

Напрями діяльності і заходи програми 

Досягнення мети Програми здійснюватиметься шляхом реалізації заходів 
Програми за пріоритетними цілями: 

1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку бізнесу. 
2. Розширення доступу MCП до фінансових ресурсів. 
3. Ресурсне та інформаційне забезпечевня, формування інфраструкгури 

підтримки підприємництва. 
4. Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу 

бізнесу. 

 
Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за реалізацією 

Програму розроблено Перелік заходів із зазначенням строків виконання, 
виконавців,  обсягів i джерел фінансування, який міститься у Додатку 1. 

Коригування Переліку  заходів здійснюється за необхідності. 



№ 
п/п 

Перелік заходів програми Термін вик Виконавці 

Орієнтований 
обсяг 

фінансування,  
тис. грн 

1 Забезпечення виконання структурними підрозділами 

Барської міської ради  вимог чинного законодавства 

України з питань державної регуляторної політики, 

систематичного оприлюднення інформації про 

результати проведеного моніторингу на офіційному 

веб-сайті. 

 

 Протягом 2021-
2027 років 

Апарат та 
структурні 
підрозділи Барської 
міської ради 

- 

2 Організацій та проведення спеціалізованих тренінгів, 

круглих столів, семінарів для фахівців міської ради з 

питань реалізації державної регуляторної  політики 

та практичного застосування норм регуляторного 

законодавства. 

 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

40 

3 Забезпечення матеріально-технічного оснащення 

ЦНАП та ефективної роботи. 

 

Протягом 2021-2027 
років 

ЦНАП 20 

4 Проведення тренінгів, семінарів, курсів підвищення 

кваліфікації для працівників ЦНАП. 

Протягом 2021-2027 
років 

ЦНАП 20 

5 Залучення представників бізнесу та бізнес-
асоціацій до розробки та публічного обговорення 
стратегічних документів та рішень, що 
стосуються діяльності малого та середнього 
підприємництва. 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

- 

6 Надання консультацій особам які розпочинають 
займатися підприємницькою діяльністю. 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

- 

7 Інформування суб’єктів господарювання з питань 
існуючих механізмів фінансово-кредитної 
підтримки бізнесу. 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 
 
 

 



 8 Покращення іміджу підприємництва та 
відзначення кращих підприємців. 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 

40 

9 Створення на базі ЦНАП інформаційного центру 
підприємництва 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності та ЦНАП 

 

10 Організація та проведення форумів, круглих 
столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, 
конкурсів, конференцій з актуальних питань 
ведення бізнесу. 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної та 
ЦНАП 

30 

11 Створення регіонального центру підтримки 
підприємництва та розвитку стартапів. 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

50 

12 Проведення інформаційно-навчальних та 
консультативних заходів щодо розвитку 
аграрного бізнесу. 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності та відділ 
земельних ресурсів 

- 

13 Проведення навчальних заходів для 
зареєстрованих безробітних основам 
підприємницької діяльності 

Протягом 2021-2027 
років 

Служба зайнятості - 

14 Сприяння розробленню місцевих програм 
розвитку малого та середнього підприємництва. 

Протягом 2021-2027 
років 

Відділ економіки, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

 


