
Звіт відділу економіки, інвестицій та регуляторної 

діяльності Барської міської ради за 2021 рік 

Відділ економіки, інвестицій та регуляторної діяльності був утворений 

рішенням 2 сесії 8 скликання від 17.12.2020р. та розпочав свою роботу з 02 

січня 2021 року. Що в майбутньому дасть значний поштовх до розвитку 

Барської міської територіальної громади в соціально-економічному 

напрямку, залученню інвестицій, супроводу потенційного інвестора, 

регуляторної діяльності, розвитку підприємництва, реалізує у громаді 

державну політику в сфері енергозабезпечення та енергозбереження та 

організації регулярних перевезень приміського сполучення. 

Економічна діяльність 

З метою планування напрямків розвитку Барської громади, 

працівниками відділу розроблено та затверджено Стратегію розвитку 

Барської міської територіальної громади на 2021-2030 роки з 

середньостроковим планом реалізації на 2021-2023 роки, якою передбачено 

основні напрямки розвитку -  «Потужній економічний потенціал» та «Високі 

стандарти життя». Відповідно до документу, Барська громада ставить собі за 

мету бути успішною, спроможною, спортивною та комфортною громадою 

Вінницької області, а також окреслює основний напрямок вектору 

покращення якості життя мешканців громади. 

Також велику увагу працівники відділу приділяють короткостроковому 

плануванню розвитку Барської громади, тому ведеться робота по 

розробленню Програми економічного та соціального розвитку Барської 

міської територіальної громади на 2022 рік.  

Протягом звітного року, працівниками відділу було подано пакети 

документів на наступні можливості державного фінансування, субвенції з 

державного бюджету  місцевим бюджетам: 

1. Соціально-економічного розвитку окремих територій; 

2. Розвиток спортивної інфраструктури; 

3. Реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток соціально-

культурної сфери; 

4. Субвенція Мінцифри для закладів ЦНАП; 

5. Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості; 

6. На розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 

придбання комунальної техніки. 

7. На створення  Центрів креативної економіки. 

 

З метою покращення стану об’єктів комунальної власності в громаду були 

залучені державні кошти на наступні об’єкти по вищезазначеним субвенціям: 

1. Реконструкція Будівлі ДНЗ №8 – 6 400,00 тис.грн; 

2. Будівництво спортивного майданчика в с.Ялтушків – 2 040,00 тис.грн 



3. Придбання дитячих ігрових майданчиків в селах Іванівці, Лука-

Барська, Гулі, Ккзьминці та Терешки за загальну суму 1 200,00 тис.грн; 

4. Оснащено інтернетом соціальні заклади в наступних селах: Антонівка, 

Бригидівка, Буцні, Глинянка, Гуллі, Козарівка, Комарівці, Лядова, 

Мартинівка, Мирне, Підлісний Ялтушків, Сеферівка, Степанки, 

Трудолюбівкка, Шершні, Шпирки на загальну суму 1 919,00 тис.грн; 

5.   Реконструкція стадіону в м.Бар – 7 240,90 тис.грн. 

Окрім того, працівники відділу тісно співпрацюють з державними 

банками, щодо кредитування Барської міської ради на завершення 

реконструкції Барського ліцею №2 та надання комунальної техніки в лізинг. 

Працівники відділу невпинно працюють над розвитком економічного 

потенціалу громади тому було розроблено «Програму розвитку малого та 

середнього підприємництва в Барській міській територіальній громаді на 

2021-2025 роки». Ведеться повний супровід інвесторів, так в  жовтні 2021 

року було урочисто відкритий елеватор ТОВ «Летичів Агро» потужністю в 

40 тис. тон.  Основною сферою діяльності товариства є сушіння та зберіганні 

зерна різних культур. Прямі інвестиції складають близько 325 млн.грн. На 

сьогодні на елеваторі працюють 30 чоловік. Також власники зазначають про 

розширення виробництва по вторинній переробці зерна. 

Велике значення в роботі відділу приділяється виробникам 

сільськогосподарської продукції. Відповідно до чинного законодавства, 

працівниками відділу було зібрано 119 пакетів документів на дотацію за 7773 

бджолосімей. Загальна сума дотації за зареєстровані бджолосім’ї на території 

громади склала 1 555,00 тис.грн.  

Також приділяється велика увага, щодо реалізації 

сільськогосподарської продукції місцевих виробників, так восени поточного 

року в м. Вінниця був організований дводенний ярмарок 

сільськогосподарської продукції, від Барської громади реалізовували свою 

продукцію 12 фізичних осіб, торгували яблуками, грушами, картоплею, 

перцем, помідорами та м’ясом. Також був сформований та наданий для 

використання в роботі список підприємців по вирощуванню фруктів в 

громаді для співпраці з метою реалізації в мережі магазинів «Грош». 

З метою промоції сприятливого бізнес клімату Барської міської 

територіальної громади в березні 2021 року в м. Бар було організоване виїзне 

засідання Вінницького Бізнес Клуба. В вересні розроблена «Програма 

розвитку малого та середнього підприємництва Барської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки» для . 

З метою організації автобусних перевезення населення громади було  

розроблено мережу 22 маршрутів загального користування, які не виходять 

за межі Барської територіальної громади. В серпні  поточного року був 

проведений конкурс по маршрутах, в яких закінчився термін дії договору по 

обслуговуваню. Також періодично працівниками відділу, спільно з 

представниками перевізника проводяться обстеження маршрутів на 

визначення пасажиропотоку. В період карантинних обмежень пасажиропотік 

на маршрутах значно зменшився і деякі з них перевізник відмовляються 



здійснювати. Тому стоїть досить складна задача у пошуку альтернативних 

рішень даної проблеми. 

Інвестиційна діяльність 

Наділення регіонів більшою самостійністю і збільшення їх повноважень 

вимагають від органів місцевого самоврядування більшої відповідальності в 

сфері реалізації інвестиційних програм. Таким чином, головним завданням 

стає створення і підтримання сприятливого інвестиційного кліматуга та 

залучення додаткових фінансових ресурсів. Спеціалістами відділу 

докладається багато зусиль аби наша громада була впізнаваною та 

привабливою для потенційного інвестора, тому в лютому 2021 року був 

розробленний інвестиційний каталог Барської міської ТГ.   

Підтвердженням позитивної динаміки нашої роботи стало зайняте 6 місце в 

рейтингу, який проводив фонд "Регіональний центр економічних досліджень 

та підтримки бізнесу" між 63 громад Вінницької області,  з чисельністю 

населення до 150 тис осіб, що підтверджує інституційну спроможність і 

сталий розвиток малих та середніх громад України. 

Окрема робота проводиться в напрямку приходу нових суб’єктів 

господарювання на територію громади, в тому числі з іноземним капіталом. 

Таким чином на протязі 2021 року було надано 6 пропозицій по запиту, щодо 

вільних  виробничих зон та проведенно 4 зустрічі з презентацією сприятливого 

інвестиційного клімату потенційному інвестору. Результатом чого стало 

залучення іноземного інвестора (Турція). В планах, якого організація 

виробництва з рафінування олії на експорт, з працевлаштуванням 30 осіб з 

можливістю розширення своєї дільності. Що є дуже важливим для громади, так 

як це позитивно вплине на створення нових робочих місць та надходження в 

бюджет додаткових коштів. Також працівники відділу представляли  

інвестиційнтй потенціал Барської громади, а саме вільні земельні ділянки на 

форумі «Інвестуй у Вінниччину», який відбувся в м.Козятин. 

Протягом звітного періоду було направлена 26 запитів, щодо 

фінансування заходів з обласного, державного бюджетів, приватних структур 

та міжнародних інституцій. 

Основні напрямки за якими проводився пошук інвестицій: 

водопостачання/ водовідведення, оновлення матеріально-технічної бази 

комунальних закладів, розвиток спортивної інфраструктури, питання 

переробки відходів, оснащення ЦНАП, ремонту і термомодернізації будівель 

закладів соціальної інфраструктури, їх матеріально технічного оснащення 

тощо. Окремими напрямками за якими проводилась робота були розвиток 

локальної демократії, публічності, відкритості та прозорості роботи органу 

місцевого самоврядування, питань взаємодії між громадою-бізнесом-владою, 

цифрових перетворень, активізації громадянського сектору, молодіжного 

руху тощо. 

З метою кращих практик впровадження проектів розвитку, 

представниками відділів органу місцевого самоврядування проводиться 



аналіз та вивчається досвід роботи інших громад, налагоджується співпраця з 

іншими інституціями. 

Успішними досягненнями проведеної роботи стало залучення коштів 

Конкурсу «Комфортні громади» Вінницької обласної Ради за проектами: 

«Бар – безпечне місто» (система відео нагляду вулицями міста Бар) та 

«Облаштування скейт-парку для потреб ролерів, скейтбордистів та 

велосипедистів Барської громади», які знаходяться в активній фазі реалізації. 

Обсяг ресурсів, що вдалося залучити – 700,0 тис. грн. 

Успішно завершеним є Проект «Подільський шлях Святого Якова» за 

підтримки Українського культурного фонду у партнерстві з Вінницькою 

міської радою, Кам’янець-Подільською міської радою, іншими партнерами. 

Проект спрямований на розвиток туризму Подільського регіону. Обсяг 

коштів, що вдалося залучити становить 740,5 тис. грн. 

Також, Барська міська рада отримає технічну допомогу за Програмою 

«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» 

(Програма EGAP), що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом 

Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. 

Програма впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через 

Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і спрямована за 

двома ключовими компонентами: розвиток електронних послуг та 

електронної демократії громади. 

В травні  2021 року розпочав свою роботу гурток малювання в 

старостинському окрузі Кузьминці «Я розмалюю світ своїми фарбами» за 

підтримки Благодійного фонду «Я майбутнє України». Загальна сума 

залучених коштів 75 000,00 грн. 

Відділ співпрацює з громадським сектором, позитивним результатом чого 

став виграний проєкт спільно з ГО «ОТГ для нас». Екологічний проект «Ми 

відповідальні» на суму 7500,00 грн.  

Також зазначаємо, що працівниками відділу ведеться повний супровід 

виграних проектів на повному циклі їх реалізації. 

Інші запити щодо технічної підтримки та фінансування знаходяться на 

стадії розгляду, оцінки експертами та очікується їх фінансування в 

наступному році. 

 

Енергоменеджмент та регуляторна діяльність 

Ведення енергоменеджменту в громаді  спрямовано на вирішення проблеми 

управління енергоресурсами, моніторинг споживання енергоресурсів та 

ефективність заходів, щодо енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери. 

1. В лютому було розроблено Положення про систему енергетичного 

менеджменту та енергетичного моніторингу в бюджетній сфері Барської 

міської територіальної громади. 



2. Ведеться щоденний моніторинг енергоносіїв об’єктів бюджетної сфери 

м. Бар. 

3. Проводиться щоденний аналіз споживання енергоресурсів. 

Проведена робота по підготовці котелень до опалювального сезону, а 

саме: 

1. Повірені котли, манометри, пристрої для передачі показників, 

сигналізатори відповідно до графіку повірки; 

2. Пройдено навчання відповідальних осіб за газове господарство; 

3. Зроблені висновки по співпраці з обслуговуючою котельні 

організацією. Проаналізувавши надані послуги Вінницятеплообленерго по 

обслуговуванню  двох котелень Барськкої міської ради, зроблені висновки 

про недоцільність щомісячної оплати послуг близько  10 тис.грн за ненадані 

послуги вищезазначеної організації. Тому задля раціонального використання 

бюджетних коштів направлені претензії для розірвання договору. 

Станом на кінець лютого проводиться спільна робота з Управлінням  

фінансів та Відділом ЖКГ, КВ та КП по підготовці  5 регуляторних актів: 

- Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження 

елементів їх справляння на території Барської міської територіальної 

громади; 

- Про встановлення податку на майно та затвердження елементів його 

справляння на території Барської міської територіальної громади; 

- Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Барської міської територіальної громади та Порядку визначення плати 

за тимчасове користування місцем розташування Врегулювання 

діяльності з розміщення зовнішньої реклами, запобігання самочинного 

та безоплатного розміщення конструкцій зовнішньої реклами, І-ІІ 

квартал 2021 року Постійна комісія з питань архітектури, будівництва, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту та рекламних засобів, що перебуває у комунальній 

власності; 

- Про оренду майна, що є комунальною власністю Барської міської 

територіальної громади; 

- Про затвердження Методики розрахунку орендної плати на майно, що 

є комунальною власністю Барської міської територіальної громади. 

 

Також зазначаю, що багато робочого часу працівників відділу 

витрачається на розгляд та відповіді на звернення, запити, надання різної 

інформації та листування. 

 

 

 

Начальник відділу економіки,  

інвестицій та регуляторної діяльності                                     Ірина ПОХОДЗЕЙ 



 

 

А тому, фахівцем відділу економіки, інвестицій та регуляторної діяльності Барської 

міської ради постійно проводиться робота щодо пошуку і залучення інвестицій, технічної 

допомоги на розвиток громади, підтримки і розвитку існуючого бізнесу, приходу нових 

представників бізнес індустрії, соціальних перетворень, реалізації окремих ініціатив.  

Основні напрямки за якими проводився пошук інвестицій: водопостачання/ 

водовідведення, оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, розвиток 

спортивної інфраструктури, питання переробки відходів, оснащення ЦНАП, ремонту і 

термомодернізації будівель закладів соціальної інфраструктури, їх матеріально технічного 

оснащення тощо. Окремими напрямками за якими проводилась робота були розвиток 

локальної демократії, публічності, відкритості та прозорості роботи органу місцевого 

самоврядування, питань взаємодії між громадою-бізнесом-владою, цифрових перетворень, 

активізації громадянського сектору, молодіжного руху тощо. 

З метою кращих практик впровадження проектів розвитку, представниками відділів 

органу місцевого самоврядування проводиться аналіз та вивчається досвід роботи інших 

громад, налагоджується співпраця з іншими інституціями. 

Протягом звітного періоду було направлена чимала кількість запитів щодо 

фінансування заходів з обласного, державного бюджетів, приватних структур та 

міжнародних інституцій. 

Успішними досягненнями проведеної роботи стало залучення коштів Конкурсу 

«Комфортні громади» Вінницької обласної Ради за проектами: «Бар – безпечне місто» 

(система відео нагляду вулицями міста Бар) та «Облаштування скейт-парку для потреб 

ролерів, скейтбордистів та велосипедистів Барської громади», які знаходяться в активній 

фазі реалізації. Обсяг ресурсів, що вдалося залучити – 700,0 тис. грн. 

Окремою ініціативою вдалося залучити кошти в розмірі 1920,0 тис. грн. на 

підключення закладів соціальної інфраструктури 16-и сіл до широкосмугового доступу 

Інтернет. Додатково, за домовленістю з представниками провайдерів буде підключено 4-

ри сільських населених пункти. Покриття громади, при цьому,  

Іншими проектними заходами вдалося віднайти джерела фінансування на 

реконструкцію стадіону в м. Бар та направлено запит щодо продовження фінансування в 

наступних роках. Обсяг коштів, що вдалося залучити в поточному році становить 7200,0 

тис. грн. 

Успішно завершеним є Проект «Подільський шлях Святого Якова» за підтримки 

Українського культурного фонду у партнерстві з Вінницькою міської радою, Кам’янець-

Подільською міської радою, іншими партнерами. Проект спрямований на розвиток 

туризму Подільського регіону. Обсяг коштів, що вдалося залучити становить 740,5 тис. 

грн. 

Також, Барська міська рада отримає технічну допомогу за Програмою «Електронне 

урядування задля підзвітності влади та участі громади» (Програма EGAP), що 

реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з 

Міністерством цифрової трансформації України. Програма впроваджується за підтримки 

Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і 

спрямована за двома ключовими компонентами: розвиток електронних послуг та 

електронної демократії громади. 

Окрема робота проводиться в напрямку приходу нових суб’єктів господарювання 

на територію громади, в тому числі з іноземним капіталом. 

Інші запити щодо технічної підтримки та фінансування знаходяться на стадії 

розгляду, оцінки експертами та очікується їх фінансування в наступному році. 
 


