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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Дорогі земляки!
Я переконаний, що патріотизм починається з
рідної оселі, рідної вулиці, рідного села, селища
чи міста, тобто нашої з вами громади. А громада
- це люди, які хочуть нормально жити:
працювати та отримувати достойну зарплату,
водити дітей до хорошого дитсадка, навчати в
сучасній школі, отримувати якісну медичну
допомогу, цікаво відпочивати. Чи реально це?
Реально! Це наше майбутнє! Саме таким ми його бачимо, саме таким ми його
маємо зробити.
Щоб усі наші кроки до цієї мети були правильними та виваженими, ми
розробили план розвитку нашої громади на 10 років – «Стратегію 2030». Це
план розвитку для всієї громади – мають бути взяті до уваги інтереси кожного
мешканця кожного населеного пункту, який входить до нашої громади.
Наразі це ще проект. В його основі – результати проведених обговорень
спільного бачення розвитку громади. Але ми разом з вами маємо ще раз
зважити всі наші «плюси» та «мінуси» та визначити, що маємо розвивати та
будувати, а яких недоліків варто позбутися. Після виборів цей документ стане
чітким планом наших дій, запорукою успіху нашої громади.
Підготовка Стратегії відбувалась за участі представників адміністративних
одиниць, які увійшли до складу громади, депутатів, бізнесу, громадських
активістів, молоді і працівників міської ради.
Із 140 ідей проєктів розвитку до Першого плану реалізації було відібрано
79 проектів і заходів, які будуть впроваджуватись протягом 2021-2023 років.
Я щиро вдячний усім, хто долучився до формування цього документу!
Міський голова
Володимир САВОЛЮК
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ВСТУП
Процес децентралізації влади, що розпочався у 2014 році призвів до
утворення у 2016 році Барської міської громади, з подальшим об’єднанням в
листопаді 2020 році у Барську міську територіальну громаду.
Спроможні територіальні громади — це ті, які в результаті добровільного
об’єднання, здатні самостійно або через відповідні органи місцевого
самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житловокомунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового
забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
Метою реформи місцевого самоврядування було, у першу чергу,
забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів,
вирішувати питання місцевого значення. Для цього територіальні громади
наділено більшими ресурсами й проводиться стимулювання мобілізації їхніх
внутрішніх резервів – земельних ділянок та інвестиційно-привабливих
територій, які використовуються неефективно, залучати до розвитку громади
усі верстви населення, у тому числі – людей з інвалідністю, налагоджувати
співпрацю з бізнесом.
Відповіддю на ці виклики є середньо- та довгострокове планування
розвитку. У цьому контексті важливим є не тільки (і не стільки) результат
(планувальний документ), скільки сам процес його розробки за участі широкого
кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних
підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.
Під час дискусій, що відбувалися у процесі підготовки стратегії Барської
міського територіальної громади, переважно, використовувався термін
«стратегічне планування громади». Стратегія розвитку Барської громади
узгоджена зі стратегіями вищого рівня – регіону, країни.
У цей період становлення громади, який пов’язаний із подальшим її
розширенням, розроблено середньостроковий (на 2021-2030 роки) Стратегія
Розвитку Барської міської територіальної громади (далі вживається
Стратегічний план розвитку, Стратегія розвитку Барської громади) з першим
Планом реалізації на 2021-2023 роки.
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1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ
Підготовка

стратегічного

плану

відбувалася

у

відповідності

до

методології, запропонованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка
політики регіонального розвитку в Україні» та при методологічній підтримці
Підприємства «Системні Рішення» (ISO 9001:2015).
Методологія, яку використано при розробці Стратегії розвитку Барської
міської територіальної громади розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну
інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку,

як це показано на

ілюстрації.

‘

Рисунок. 1. Принципи місцевого розвитку з дотриманням засад сталого розвитку ООН

Залучення широкого кола громадян, до процесу розробки стратегічного
плану розвитку громади, дозволило ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи
усунення

проблем

громади,

забезпечити

налагодження

діалогу

між

громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу
планування була обов’язкова участь у ньому всіх активних та зацікавлених
представників громади.
Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а
тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою
стратегічний план, незалежно від особистісних якостей керівників або
політичної ситуації, спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення
8

місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї
громади.
Розпорядженням Міського голови

від 02.03.2021 року № 26-Р була

утворена Робоча група з підготовки Стратегії-2030. Робоча група брала участь у
трьох Стратегічних сесіях, працювала над аналізом ідей проєктів протягом
березня-травня 2021р.
Таблиця 1. Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії
1 Керівник робочої групи, міський голова, Саволюк В.В.
2 Заступник керівника робочої групи, заступник міського голови, Гвоздяр Ю.В.
3 Секретар робочої групи, начальник відділу економіки, інвестицій та регуляторної діяльності, Походзей І.В.
4 Секретар міської ради, Мельник І.В.
5 Заступник міського голови, Мандрика М.І.
6 Начальник фінансового управління, Ковтун І.М.
7 Начальник відділу з юридичних питань, Куций О.В.
8 Начальник відділу земельних відносин, Шуляк І.І.
9 Начальник відділу ЖКГ, КВ та КБ Подельнюк О.М.
10 Начальник відділу освіти Сторожук А.М.
11 Начальник відділу соціальної політики, Кушнір Т.О.
12 Начальник відділу організаційної роботи та інформації, Демінська Т.В.
13 Начальник фінасово-господарського відділу, Пішко Л.В.
14 Начальник відділу культури, молодіжної політики, спорту та оздоровлення, Гапонюк Л.В.
15 Начальник відділу служби у справах дітей, Предиткевич Л.В.
16 Голова постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту та
міжнародних відносин, Марущак Т.Л.
17 Голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гендерної рівності,
гласності законності, Маковецький С.Г.
18 Голова постійної комісії з питань земельних відносин, АПК, екології, промисловості та підприємництва,
Стаднік В.В.
19 Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва, комунальної власності, транспорту та зв’язку
Мандра М.В.
20 Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Хоменко
В.В.
21 Депутат Вінницької обласної ради, Хомяк О.М.
22 Громадський діяч, бібліотекар, Філіпова С.М.
23 Представник бізнесу, директор ТОВ Пфанер Бар», Годованюк В.М.
24 Директор КП «Бар-благоустрій», Залевський О.Є.
25 Директор Барського твідділення КВУ ВКГ «Барводоканал», Сабайдаш В.І.
26 Директор К ЗБМР «Муніципальна варта», Воробйов С.С.
27 В.о. начальника Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП, Петлик С.В.
28 Голова правління ПАТ «Барський машинобудівний завод», Лук І.Г.

Підготовка стратегічного плану розпочалася
з проведення соціальноекономічного аналізу, який включав:
- дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку
сукупності населених пунктів Барської міської територіальної громади
за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього
середовища) та оцінка можливостей розвитку громади;
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- проведення опитування 120 мешканців та 25 представників бізнесу.
20 квітня 2021 року відбулось перше засідання членів Робочої групи, під час
якого відбулись:
- презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади;
- формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади;
- формулювання стратегічного бачення;
- ідентифікація факторів SWOT-аналізу.
У проміжку між першим і другим засіданнями:
- опублікувано презентаційні матеріали за підсумками проведеного аналізу на
сайті громади;
- на основі напрацювань першого засідання Робочої групи розроблено проект
SWOT-матриці – провести аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю
SWOT/TOWS та підготувати базові аналітичні висновки щодо порівняльних
переваг, викликів та ризиків розвитку громади,
- оголошено збір ідей для структури цілей і завдань Стратегічного плану і ідей
проєктів для першого плану реалізації (збір максимальної кількості ідеї для
подальшого аналізу і систематизації).
28 квітня 2021 року відбулось друге засідання членів Робочої групи, під час
якого:
- обговорено проект стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії;
- відбувся відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для
першого плану реалізації Стратегії.
5 травня 2021 року відбулись Громадські слухання щодо Стратегічного-2030.
6 травня 2021 року - Стратегічний план Барської громади був затверджений
депутатами Міської ради. Визначено підрозділ, відповідальний за
впровадження Стратегічним планом, організувати моніторинг індикаторів.
Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому
бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану.
Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень,
надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування
забезпечував Юрій Войціцький – експерт Підприємства «Системні Рішення».
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ
2.1. Коротка характеристика громади (базова інформація)
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. Перші вибори до ОТГ
відбулись 18 грудня 2016 р.
У складі громади Антонівська, Балківська, Войнашівська, Гаївська,
Гармаківська, Гулівська, Журавлівська, Івановецька, Комаровецька,
Кузьминецька,
Мигалівецька,

Луко-Барська,
Митківська,

Мальчовецька,

Терешківська,

Ходацька,

Матейківська,
Чемериська,

Ялтушівська і Барська міська рада. Загалом 69 населених пунктів з
адміністративним центром у місті Бар.
Загальна площа громади становить 765,5 км2. Кількість населення 43423 тис. осіб (станом на 2021 р.). З них 13% – діти шкільного та дошкільного
віку. Відносно негативні демографічні показники спричинені низьким рівнем
народжуваності і високим рівнем міграції до більш урбанізованих територій.
Барська міська територіальна громада розташована на відстані 336 км від
Києва, 69 км від обласного центру, 81 км від кордону з Республікою Молдова,
170 км від найближчої країни ЄС, 84 км до найближчого міжнародного
аеропорту у м. Вінниця. Через місто Бар пролягають дороги Т 0610 і Т 0229.
Найближчі міжнародні автошляхи – М12/E50 (61 км) і М21 (36 км).
Найближчий великий залізничний вузол – Жмеринка (станція), який
розташований на відстані 44 км від м. Бар.
Мережа освітніх закладів складається із 24 шкіл та 15 дошкільних
навчальних закладів. Також у місті Бар функціонують заклади вищої і перед
вищої освіти: два заклади середньої професійної освіти – будівельні та аграрні
ліцеї, два заклади перед вищої та вищої освіти – коледж транспорту та
будівництва та гуманітарно-педагогічний коледж. У цих закладах навчається
1803 студенітів.
Мережа медичних закладів представлена 1 лікарнею, 8 амбулаторіями
сімейної практики та 23 фельдшерськими пунктами.
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Мережа закладів культури складаться з 38 сільских клубів, 30 бібліотек,
1 музей, 1 Барська музична школа та Барського міського будинку культури.

Рисунок 2. Барськагромада в конфігурації після місцевих виборів 2020р. Джерело: U-LEAD

Рисунок 3. Барська громада на мапі громад Вінницького регіону. Джерело: U-LEAD
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Рисунок 4. Віддаленість адмінцентру Барської ТГ від міжнародних автошляхів, летовища, залізниці, та найближчої
країни ЄС
Таблиця 2. Порівняння громади і області

Громада
Область

Площа, км2

Площа громади
у % до загальної
площі області

765,5
26492

2,89%

Населення,
осіб
(станом на
2021р.)
43423
1529123

Населення громади
у % до загального
населення області
2,8%

Густота
населення,
осіб/
км2
56,73
57,72

Рисунок 5. Співвідношення частки площі і населення Барської ТГ у загальній площі і кількості населення Вінницької
області
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Рисунок 6. Порівняння Барської громади і Вінницької області за густотою населення

Щільність мешканців, які проживають на території громади на один
квадратний кілометр відповідає середній по області і становить 56,73 осіб.
Інфографіка показує відносно незначну частку площі і населення
Барської громади у загальному обсягу регіону (2,89% і 2,8% відповідно).

2.2. Інформація про орган місцевого самоврядування
Територіальна громада має єдиний представницький орган – Барську
міську раду.
Таблиця 3. Депутати Барської міської ради 8 скликання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прізвище, власне ім’я (усі власні
імена), по батькові (за наявності)
обраного депутата
Гуменюк Ірина Віталіївна
Дзісь Олексій Іванович
Досчанова Валентина Анатоліївна
Дубовий Євгеній Володимирович
Їжакевич Олександр Михайлович
Кальман Олексій Васильович

Назва місцевої організації політичної партії,
від якої обрано депутата
ВІННИЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА"

Кулик Дмитро Павлович

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Кібітлевський Йосип Едуардович
Козловський Юрій Борисович
Крикливий Олександр Володимирович
Кучерук Вячеслав Васильович
Лук Ілля Григорович
Маковецький Сергій Григорович
Мандра Віктор Васильович
Марущак Тетяна Леонідівна
Медвецький Аркадій Аркадійович
Мельник Владислав Ростиславович

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»

Мельник Ірина Василівна

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»

19.

Мельник Неля Володимирівна

ВІННИЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
БАРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
БАРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА"
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Прізвище, власне ім’я (усі власні
імена), по батькові (за наявності)
обраного депутата

Назва місцевої організації політичної партії,
від якої обрано депутата

20.

Парчевський Олександр Борисович

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Педос Ганна Василівна
Помилуйко Ольга Іванівна
Слободянюк Олександр Леонідович
Слободянюк Сергій Леонідович
Стаднік Вадим Володимирович
Степанкевич Дмитро Едуардович
Сторожук Алла Миколаївна
Трачук Віктор Олександрович
Хоменко Василь Васильович
Мельник Наталія Михайлівна
Чубар Оксана Василівна
Шевчук Галина Михайлівна
Шилик Олександр Анатолійович
Шостаківський Олексій Петрович

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"
ВІННИЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА"
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"

Рисунок 7. Розподіл депутатів Барської міської територіального громади 8 скликання за партійною ознакою
Таблиця 4. Перелік членів виконкому Барської міської ради 8 скликання

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Прізвище І.Б.

Посада

Саволюк Володимир Васильович
Барасій Ніна Святославівна
Сирота Наталія Анатоліївна
Гвоздяр Юрій Васильович
Годованюк Володимир Миколайович
Голодюк Олег Леонідович
Греськова Вікторія Олександрівна
Долинний Анатолій Миколайович
Долинний Василь Олександрович
Залевський Олександр Євгенович
Іванов Микола Олександрович
Казік Володимир Степанович
Капиця Володимир Миколайович
Кириченко Олександр Петрович
Колодій Петро Боліславович
Коломійчук Валерій Васильович
Костенко Олександр Сергійович
Лотоцький Олександр Михайлович
Магльона Валерій Володимирович
Мандрика Микола Іванович
Масловська Ніна Андріївна
Мельник Вячеслав Іванович
Мельник Ірина Василівна
Мельник Оксана Іванівна
Мельник Руслан Миколайович
Мельник Юрій Олександрович
Мірниця Тетяна Іванівна
Погребняк Валерій Миколайович
Пономаренко Наталія Іванівна
Предиткевич Олег Станіславович
Придиус Анатолій Михайлович

міський голова
староста Терешківського старостинського округу
Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг»
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
генеральний директор ТОВ «Пфаннер Агро»
директор КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»»
фізична особа-підприємець
староста Гулівського старостинського округу
староста Журавлівського старостинського округу
начальник КП «Бар-благоустрій»
начальник Барського районного управління ГУ Держпродспооживслужби у Вінницькій області
староста Мигалівецького старостинського округу
головний лікар КНП «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»
староста Ялтушківського старостинського округу
староста Митківського старостинського округу
староста Ходацького старостинського округу
головний лікар КНП «Барська ЦРЛ»
головний інженер ПрАТ «Барський машинобудівний завод»
староста Гаївського старостинського округу
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
староста Мальчовецького старостинського округу
директор Барські ЕМ
секретар міської ради
староста Антонівського старостинського округу
директор ПП «РОСІНМАР»
начальник Управління соціальної політики Барської РДА
староста Луко-Барського старостинського округу
депутат Жмеринської районної ради
староста Кузьминецького старостинського округу
командир військової частини А-0853
староста Гармаківського старостинського округу
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Пуга Григорій Михайлович
Сабайдаш Володимир Іванович
Ставнюк Ігор Миколайович
Сторожук Віталій Володимирович
Третяк Галина Іванівна
Холява Оксана Миколаївна
Хом’як Олександр Миколайович
Черкас Назарій Миколайович
Чмих Олександр Володимирович
Шевчук Оксана Петрівна

директор ТОВ «Краєвид Поділля»
начальник КВУ ВКГ «Барводоканал»
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
староста Матейківського старостинського округу
староста Івановецького старостинського округу
староста Комаровецького старостинського округу
депутат Вінницької обласної ради
староста Чемериського старостинського округу
староста Балківського старостинського округу
староста Войнашівського старостинського округу

2.3. Інформація про об’єднання громадян і місцеві ЗМІ
На території Барської громади діють 104 громадських організацій.
Близько 45 з них беруть активну участь у житті міста, проводять різного роду
акції, масові заходи, вносять пропозиції на розгляд органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади. Це, зокрема, громадські організації
учасників бойових дій та ветеранів АТО, волонтерів, ветеранів війни в
Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів), учасників і ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, ГО «Барське районне об’єднання “Майдан», молодіжні громадські
організації («Актив-Бар», «Типовий Бар», «Станиця Бар Пласту – Національної
скаутської організації України» та ін.), громадські організації дитячого танцю
(«Дитячий клуб танцю «Глорія-Данс», «Дитяча школа сучасного танцю
«Баракуда» та ін.), спортивні громадські організації («Клуб спортивних
єдиноборств ім. Ю.Барди «ДАО», Барський РСК «Ферум», Барський РСК
«Баскет-Бар» та ін.), інформаційні, соціальні, культурно-освітні, релігійні
(«Барське земляцтво», Асоціація користувачів Барської районної бібліотеки
«Світ інформації», Барська районна асоціація захисту та допомоги інвалідам
«На крилах віри», «Барське районне культурно-освітнє товариство поляків
ім.Конфедератів Барських», Барська районна єврейська община «Рахамім»,
Вінницький обласний осередок Спілки сприяння розвитку сільського зеленого
туризму в Україні та ін.), організації мисливців та рибалок тощо.
На території громади діє ряд електронних і паперових ЗМІ:
- Барська міська рада (сайт) https://bar-city.gov.ua/
- Барська міська рада (сторінка у фейсбук)
https://www.facebook.com/MistoBarGov
- Баrnews.city https://barnews.city/

та

https://www.facebook.com/barchani.info
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- Газета «Подільський край»
- Радіо https://radio-bar.com.ua:8000/radiobar?fbclid=IwAR3gloovy32U4RfFCGYhfT9a8GEV9O6ggNKFhG8BpOA3smY-TPDdzAqtchU

Рисунок 8. Титульна сторінка газети «Подільський Край»

2.4. Історична довідка про населені пункти Барської громади
Бар в давнину носив назву Ров. Перша документальна згадка про місто
відноситься до 1401 р. У листопаді 1430 р., після смерті останнього
представника сім'ї Коріатовичів, Ров перейшов до Королівства Польського
остаточно, аж до кінця XVIII ст. Король Сигізмунд I у 1532 році надав привілей
місту.
Через півстоліття був збудований замок, і Ров передано в управління
воєводі Станіславу Одровонжу. В нього придбала землі дружина Сигізмунда І,
королева Бона Сфорца, яка у 1533 р. прибула до Ровського замку із сином
Сиґізмундом Авґустом. За її наказом було зведено нову фортецю; у 1537 р.
королева дала нову назву місту – Бар, на честь Барі – свого княжого володіння в
Італії, у якому вона народилася.
У 1540 р. місто отримує Магдебурзьке право та герб з ініціалами
королеви. У 1538 році м. Бар стає центром староства, яким залишається до
кінця XVIII ст.
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Рисунок 9. Контури барської фортеці на фото із супутника

В 1577 році Бар зі своїм військом захопив Іван Підкова. В

1594 р.

вибухнуло велике повстання під проводом Северина Наливайка і Григорія
Лободи, у якому взяло участь населення Бара.
Після розгрому повстанців у 1596 р. старостою Бара став Станіслав
Гольський, що започаткував будівництво нової католицької святині в польській
частині міста (1598 р.). У 1615 р. місто витримало татарський напад. У 1636 р. у
Бар

переніс

свою

резиденцію

гетьман

великий

коронний

Станіслав

Конецпольський. Конецпольський почав будівництво нових укріплень в Барі.
Будівництво нового замку і валів велось у 1630-1647 рр. на чолі з французьким
архітектором де Бопланом, автором першої мапи Поділля (1650). За його
планами створено чотирикутну фортецю з чотирма бастіонами, 6 м у висоту.
Замок Бар став третьою за величиною фортецею Речі Посполитої.
Жорстокі бої за Бар тривали з перемінним успіхом на протязі кількох
десятиліть. Сюди в вересні 1653 року прибув з 30-тисячним військом
Б.Хмельницький. У 1659 гетьманові війська запорозького Івану Виговському та
його потомкам було надано Барське староство. З 1672 по 1699 р. Поділля і Бар у
складі Туреччини. 9 листопада 1674 р. почалась облога замку військом Яна
Собеського. 12 листопада бей Хусейн Муравський вирішив здати фортецю. Вся
залога замку із Хусейном Муравським перейшла на службу до короля. В 1699 р.
за Карловицьким договором Правобережна Україна з Поділлям (і в тому числі
Бар) повертаються до Польщі.

29 лютого 1768 в Барі була проголошена

Барська конфедерація.
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З приєднанням Правобережної України до Російської імперії Бар в 1793 р.
увійшов до її складу, у Брацлавське намісництво, а з 1797 р. - став заштатним
містом Могилівського повіту Подільської губернії.
В 1865 році в Бару був збудований спиртовий завод, діяли 4 цегельні
підприємства, в 129 ремісничих закладах працювало 440 кравців, шевців та ін.,
щороку в місті відбувалося 26 ярмарків.

Рисунок 10. Римо-католицький костел св. Анни в Бару, 1811р.

В кінці XIX ст. населення Бара становило 8277 мешканців, з чого 5000
євреї, у місті було 703 будівлі, у тому числі 135 кам'яних, 114 магазинів. На
1861 р. тут діяли 4 шкіряні заводи, 4 міські водяні млини. Серед культурноосвітніх закладів у першій половині XIX століття у місті було два училища повітове, створене у 1803 р. і духовне, відкрите у 1837 р. Ще з 1888 р. діяло
міське двокласне училище. У 1906 р. було відкрите реальне училище, у 1911 р. приватна гімназія для дівчат.Подальшому піднесенню економіки міста сприяло
введення в експлуатацію в серпні 1892 р. залізниці. У місті з'явилось велике
індустріальне підприємство - цукрозавод, який дав першу продукцію у 1900
році.
Пік економічного розвитку міста припав на 80-ті роки. Тоді значно
розширювалася сировинна база переробної промисловості – машинобудівної,
консервної, цукрової, м’ясо-молочної та спиртової. Барський консервний
комбінат з цехами дитячого харчування і пектиновим був одним із трьох на всю
територію СРСР. Працювали меблева фабрика, ситроцех і цех по виробництву
хлорели, цукровий, спиртовий та хлібзаводи.
19

Рисунок 11. Панорама Бару з гори Бони Сфоци

Антонівка виникла у другій половині XVIII століття, у XIX столітті
входила до Межирівської волості Літинського повіту Подільської губернії.
Назва села походить від імені першого поселенця Антона. Власність
Плонських, Васютинських. До 1900 року в селі нараховувалося 25 дворів, 101
чоловіків.Останній власник Франц Віш, у 1917 році емігрував до Польщі.
Балки. Часи заснування поселення відносять до XV сторіччя. У 1649
року село визволяли від військ Речі Посполитої загони Максима Кривоноса.
1651 року по селу прямував загін Богдана Хмельницького.У XIX столітті село
входило до Могилівського повіту Подільської губернії. У 1820-х роках у Балках
оселилися 17 родин старообрядців, які прибули сюди з інших регіонів
Російської імперії. На кінець XIX століття в селі нараховувалося 98 домів.
Войнашівка.

Власність

Ястшембських,

пізніше

Остольських.

За

адміністративним поділом XVI століття відносилося до Кам'янецького повіту.
В кінці XIX столітті було 42 двори і 236 мешканців.
Гайове (хутір Комаровецький) існує з 1917 р. У селі виявлено 2
поселення трипільської культури, які розташовані поблизу села на мисі лівого
берега річки Рівець в урочищі Барське. Поблизу розташований ботанічний
заказник місцевого значення Шиянецьке.
Гармаки. В люстрації 1493 року село згадується як Станковичі. У 1567 р.
село було спалене при нападі татарської орди. Король Сигізмунд Август надав
навколишні землі Єнджею Терліковському та його нащадкам. Король Ян
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Казимір в 1658 р. підтверджує цей привілей на користь спадкоємця
Терліковських Кшиштофа Кавецького. У XVIII сторіччі в селі було збудовано
палац, який не дійшов до сучасності. Пізніше належали ген. Глазенапу,
ген.Соколинському, полковнику Дембовському, який розташував тут парк і
переробив палац. В часи Барської конфедерації, Дембовський активну в ній
участь, за це Гармаки конфіскували, але згодом повернули назад.
В 1794 році всі маєтки його сина Юзефа Дембовського, конфіскували за
участь у збройному повстанні Тадеуша Костюшки. Гармаки з околицями
дісталися в російські руки. Племінник Юзефа Дембовського - Костянтин
Дембовський, офіцер Ізмайлівського полку викупив Нові Гармаки. Згодом
Дембовський підпоручик уланів великого князя Костянтина, 1809 року покидає
російське військо і переходить до гусарів Умінського, у чині полковника
працює в штабі французького маршала Ніколя-Шарля Удіно.

Рисунок 12. Панорама села Гармаки на акварелі Наполеона Орди, друга половина XIX ст.

В Старих Гармаках була дерев'яна Покровська церква, яка згоріла в
1798 році. В 1822 р. на її місці зведена мурована церква Івана Богослова.
Протягом 1830-х років в Гармаках та сусідніх селах діяли повстанці Устима
Кармалюка. В 1866 році Гармаки отримала у спадок Ядвіга Вітославська, від
неї — Зофія з Вітославських Мержеєвська. В кінці XIX ст. мали 190 дворів і
1500 мешканців, 2 млини, винокурню, броварню.
Село Гулі засноване в першій половині XVII сторіччя. Належало до
Кумановських, Мілевської. Наприкінці XIX ст. мали 117 дворів,768 мешканців.
Журавлівка (до 1920 року - Чемериси-Волоські) належала Ганицькій. В кінці
XIX ст. проживало 334 осіб.
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Іванівці в історичних документах згадуються з середини XV. У 1456 році
польський король Казимир дозволяє воєводі руському Анджею Одровонжу
викупити Рів з Ялтушковом, Іванівцями, Кумановом та іншими селами. У 1493
р. в селі Іванівка нараховувалося 16 хат. Під час люстрації 1616 року
зазначалося, що власниками села були Іванівські-Овсянікови, її перші
осадники, які за володіння селом несли військову службу при Хмільницькому
замку. У XVI — першій пол. XVIII століття село часто зазнавало нападів
кримських

і

ногайських

татар.

Пізніше

належали

Рожаловських, Ганицької. Діяла церква Пресвятої

до

Красинської,

Богородиці з 1252

прихожанами. Школа в селі заснована у 1869 р. У XIX столітті налічували 132
двори і 708 мешканців.
Комарівці засновані в XVI столітті. Місцева церква в кінці XIX ст. мала
919 прихожан. Належали Стецьким, Дорожинським, Григорєвій. В кінці XIX ст.
налічували 140 дворів і 656 мешканців. Біля села виявлено поселення
трипільської культури.
Село Кузьминці засноване в XVI столітті. Письмова згадка датується
1504 роком. Власність Дзєржків, Комарів, Подмаскіна. Церква з 1262
прихожанами. У 1884 р. було 94 двори і 630 мешканців.
Лука Барська належала багатьом власникам: Краузе, Бжозовським,
Левицькому. Була розташована церква Пресвятої Богородиці. В кінці XIX
століття мала 127 дворів і 670 мешканців, ливарню заліза Г.Френкель.
Мальчівці належали до Барського староства. У 1542 р. згадується, що
належали вони Ілляшу Мальчицькому. У 1550-х підстароста Барський передав
їх у володіння Гослицькому. Церква св.Параски з 1616 р. Населення займалося
головним

чином

землеробством.

Пізніше

належали

Вітославським,

Навроцьким. В кінці XIX ст. налічували 95 дворів і 788 мешканців. Поселення
епохи бронзи, II тис. до н. е. Поселення трипільської культури та ранньоскіфського часу, III тис. до н. е., VII—VI ст. до н. е.
Матейків з 1616 належав Стрижовським, Сулятицькій. В кінці XIX ст.
мав 141 двір і 660 мешканців. Церква св.Михаїла з1365 прихожанами, млин.
Джерело Марії Загребельної -гідрологічна пам'ятка природи місцевого
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значення; Заповідні модрини — лісовий заказник місцевого значення.
Мигалівці. У 1880 р. у селі побудували дерев'яну двокупольну церкву.
Митки належали Дельфіні Комар, Дзєржкам, Раковським. В кінці XIX ст.
мали 110 дворів і 580 мешканців. Церква Пресвятої Богородиці з 800 прих. Був
замок, оточений валами. Садиба Чихачова (ІІ пол. XIX ст.) адмірала
російського морського флоту, керуючого морським міністерством, члена
Державної ради. Маєток в Митках він отримав у 1860-х роках. До Другої
світової війни в маєтку розміщувалася школа, згодом — шпиталь. Після війни
була спроба розібрати будинок. На даний час, у ньому функціонує
загальноосвітня школа.

Рисунок 13. Колишній палац адмірала Чихачова в Митках. Станом на 2021р. у палаці розміщена
Митківська загальноосвітня школа I—III ст. Фот. Вікіпедія

Підлісний Ялтушків початок свого існування бере ще у XVI столітті.
Ялтушков-Посад, заснував козак Ялтух, між дрімучими лісами. Згодом стали
називати

Підлісний

Ялтушків.

Належав

до

Качковських,

Конарських,

Радзєйовських. Церква Непорочного Зачаття з1868р. з 447 прихожанами. Був
цегляний завод, добували вапняк. Наприкінці XIX ст. налічував 78 дворів і 326
мешканців. Збереглися хата і комора збудовані «в зруб». Візитною карткою
нашого села стала алея червоного дуба, висаджена у 1912 р. за наказом пана.
Ходаки засновані у 1917 р.У селі виявлено поселення трипільської
культури. Поселення розташоване в урочищі Дубки. Чемериське засноване у
1964 р. Село розташоване на правому березі Безіменної річки, правої притоки
Рову.
Ялтушків. У селі виявлено 2 поселення трипільської культури. Містечко
Ялтушків згадується з 1431 р. Того ж року після жорстокої боротьби Польщі та
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Литви за Поділля, стало польським замком. Стає містечком з 1537 року, коли
його придбала королева Бона Сфорца. Магдебурзьке право з 1546 р. Ялтушків
розташовувався над самим Татарським шляхом, тому часто піддавався нападам
загарбників. Так, у 1549, 1568 і 1569 рр. татари спустошили містечко. Належав
Виговському, Любомирському, Понінському, Віслоцьких. Костел св.Духа з
1799 р. побудований Красовським з 2021 прихожан. На місті старої церкви, у
1721 р. будують нову, Свято-Троїцьку. У 1879 р. відкрито церковно-приходську
школу. Була синагога і дім молитви. У 1844 році у Ялтушкові діяли цегельний,
винокурний, пивоварний заводи. Усі вони належали місцевому пану. У 1860
році заснований Ялтушківський цукроварний завод. Було також 6 постоялих
дворів, 5 постоялих будинків, 10 лавок, водяний млин, 11 магазинів і 14
ремісників. Станом на 1893 рік містечко Ялтушків мало 250 дворів, 2000 осіб.

Рисунок 14. Фото вогневої точки в Ялтушкові. Елемент радянської лінії оборони з 30-х років ХХ ст.
Фот. Вікіпедія

2.5. Коротка характеристика області та Вінницького району
Коротка характеристика Вінницької області
Вінницька область – один з аграрно-промислових та культурноісторичних регіонів України.
Територія області 26,5 тис. км², що становить 4,4% від площі України.
Кількість населення – 1,5 млн. чол., (3,75% населення країни), в тому
числі міське 50,6%, сільське 49,4%.
В області налічується 6 міст обласного значення, 12 міст районного
значення, 6 районів, 29 селищ міського типу, 63 територіальних громад.
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Таблиця 5. Міста обласного значення Вінницької області

Найбільші міста:

Населення, осіб, 2020р.

м. Вінниця

370507

м. Жмеринка

34368

м. Могилів-Подільський (міськрада)

30596

м. Козятин (міськрада)

23979

м. Ладижин (міськрада)

23773

м. Хмільник

27401

Вінницька область розташована в лісостеповій зоні на ВолиноПодільській височині. За даними Державного агентства земельних ресурсів
України показник сільськогосподарської освоєності території дорівнює понад
76% і становить 2 тис. км², з яких майже 50% – чорноземи. За розмірами
сільськогосподарських угідь область займає серед регіонів України 9 місце.
Загальна площа лісів та лісовкритих площ – 379,4 тис.га.
Межує на заході з Чернівецькою та Хмельницькою, на півночі - із
Житомирською, на сході - із Київською, Черкаською та Кіровоградською, а
на півдні - з Одеською областями України. На південному заході по річці
Дністер межі області (протяжність 202 км) співпадають з держаним кордоном
України та Республіки Молдова. Це єдиний регіон України, який має кордони з
такою кількістю адміністративних суб’єктів (7 областями та іншою державою).
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Рисунок 15. Районний поділ Вінницької області. Джерело: Decentralisation.gov.ua

На території області протікає близько 3,6 тис. річок і струмків загальною
довжиною 11,8 тис. км, в т. ч. 230 річок завдовжки понад 10 км. Вони належать
до басейнів Південного Бугу, Дністра та Дніпра. На річках створено 74
водосховища та понад 4 тисячі ставків, сумарна площа яких становить близько
32 тис. га.
Дані по Вінницькій області (Держрибагентство у Він. Обл)
3600 річок і струмків, загальною протяжністю 11,8 тис. км;
55 водосховищ, загальною площею 10224 га;
5295 ставків, загальною площею 23362 га.
Вінниччина – це край з багатою мінерально-сировинною базою. На її
території налічується 445 родовищ і

22 об’єкти обліку (всього 467 з

урахуванням комплексності) з 18 видів різноманітних корисних копалин,
десятки родовищ торфу, а також унікальні поклади граніту, каоліну, гранату і
флюориту.
Розроблені й діють цілющі джерела мінеральної води, зокрема з високим
вмістом радону в м. Хмільнику. Крім того, розвідано 21 джерело столової води.
Виявлено мінеральні води типу „Миргородська”.
Вінницька область має великі поклади первинних каолінів, що складають
44% від загальних по Україні. Глухівецький гірничо-збагачувальний комбінат
виробляє майже третину каоліну в державі і експортує його в 12 країн світу.
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Відходи

збагачення

каоліну

–

кварцові

піски,

які

можуть

використовуватися у будівництві, виробництві скла, карбіду кремнію та тонкої
кераміки, для очистки води та в інших галузях.
В області розвідано єдине в Європі родовище гранатів. Велику
перспективу має Бахтинське родовище флюоритів (плавикового шпату), яке є
одним з найпотужніших родовищ Європи.
Також в області розвідано 9 родовищ каменю облицювального, 5 з яких
розробляється.

Унікальні

декоративні

властивості

вінницьких

гранітів

дозволяють виготовляти з них облицювальні плити та іншу продукцію.
Сировинний потенціал будівельного виробництва представлений в
області буто-щебневою сировиною, пиляним каменем, карбонатними породами
для виробництва місцевих в’яжучих матеріалів, сировиною для грубої
кераміки,

пісками,

окремими

родовищами

облицювального

каменю,

керамзитовою сировиною. 190,7 км державного кордону з Молдовою та
сусідство з областями України створюють сприятливі умови для розвитку
економіки області.
Область

має

розгалужену

мережу

залізничних

(1074,3

км)

та

автомобільних шляхів загальнодержавного і місцевого значення (9521,8 км).
Вінницька область по коефіцієнту транзитивності території займає
перше місце в Україні. Щільність доріг, автодоріг з твердим покриттям - одна з
найбільших в Україні і складає 339 км на 1000 км2 території.

Рисунок 16. Розташування доріг міжнародного значення на території Вінничини

27

Через територію області проходять 3 магістральних газопроводи:
Уренгой-Помари-Ужгород, "Союз", Дашава-Київ, експлуатується 9300 км
газорозподільних мереж, а також нафтопровід "Одеса-Броди".
В області працює 500 великих і середніх промислових підприємств,
більша половина основного кола статистичної звітності, обсяги виробництва
продукції яких в основному розподілені по наступних галузях: харчова
(57,4%), електроенергетика (22,5%), машинобудування та металообробка
(2,9%), хімічна промисловість (4,9%) та інші.
Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції за
2019 рік становить 3,3%.
Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку Вінниччини є
державна підтримка реалізації інвестиційних проектів.
Серед регіонів України Вінниччина займає лідируючі позиції за обсягом
виробництва валової продукції сільського господарства, по виробництву
зернових культур, цукрових буряків, м’яса і молока, за чисельністю наявного
поголів’я ВРХ, в т.ч. корів, друге місце – за обсягом виробництва валової
продукції на 1 особу.
В регіоні виробляється 7,5% обсягу валової продукції сільського
господарства України (дані за 2019р.).
Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку
економіки та соціальної сфери у Вінницькій області.
Область має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та
зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу,
сприятливий клімат, багатство флори і фауни, санаторно-курортне лікування
(курорт державного значення Хмільник), історико-культурний та туристичнорекреаційний потенціал, достатні

людські ресурси, розвинуту мережу

транспортного сполучення, можливість авіасполучення (вінницький аеропорт
забезпечував авіасполученню на Варшаву, Тель-Авів, Анталію та Шарм-ЕльШейх). В 2021 році в аеропорту відбувалась реконструкція злітної полоси.
В області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної
спадщини: 1739 – археології, 1893 – історії, 526 – містобудування та
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архітектури, 101 – монументального мистецтва, 47 – садово-паркового
мистецтва, 1 – ландшафтна.
Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого
туризму. В області забезпечено діяльність 30 садиб, що пропонують комфортне
проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно
чисті продукти харчування, цікаве дозвілля.

Рисунок 17. Титульна сторінка сайту https://discover.vn.ua/ з описом туристичних переваг Вінничини

Курортним ресурсом Вінницької області є мінеральні води, в першу чергу
радонові води Новохмельниковського родовища, на базі якого функціонує
курорт Хмільник. Деякі з них використовуються для розливу в пляшки в якості
столових мінеральних вод і випускаються під назвою «Регіна», «Подільська»,
«Шумілівська».

Поблизу

Хмільника

розташоване

родовище

торф'яної

лікувальної грязі (болото Війтівці), яка використовується для грязелікування на
курорті Хмільник. Є 14 санаторіїв, в т. ч. 7 дитячих, 9 санаторіївпрофілакторіїв, 3 будинки та 7 баз відпочинку, 30 дитячих таборів відпочинку.
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Рисунок 18. Курорт радонових вод – Хмільник. Санаторій Радон. Джерело: sanatorii-karpat.com/ua/radon

2.6. Коротка характеристика громад-конкурентів
Барська громада межує із 9 громадами Вінницького і Хмельницького
регіонів.
Громади-сусіди:
- Хмельницька область:
Деражнянська, Вовковинецька, Віньковецька, Новоушицька.
- Вінницька область:
Жмеринська, Северинівська, Станіславчицька, Копайгородська,
Мурованокуриловецька.

Рисунок 19. Барська громада в оточенні громад-сусідів і прогнозні показники доходів на одного мешканця
(власні надходження громад)
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Таблиця 5.Порівняння Барської і сусідніх громад

Назва громади

К-сть
мешканців

Площа, км2

Барська
Жмеринська
Северинівська
Копайгородська
Станіславчицька
Мур.-Курилов.
Новоушицька
Віньковецька
Деражнянська
Вовковинецька

43423
49474
8100
8100
7779
21329
27100
19000
23700
6300

765,5
530,5
222,67
306,87
301,24
737,81
851,3
521
618,8
259,7

Густота
нас. на
км2
56,73
93,26
36,38
26,40
25,82
28,91
31,83
36,47
38,30
24,26

Доходи місцевого
бюджету на 1
мешканця (грн),
прогноз 2021

3769
5703
2228
2645,5
2725
3568,56
3512,7
3564,4
3971
2257

Рисунок 20. Порівняння за площею і кількістю мешканців Барської і сусідніх громад

Рисунок 21. Порівняння за рівнем щільності населення на 1км2 Барської і сусідніх громад
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2.7. Земельні та природні ресурси, клімат
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.

Журавлівський
СО

Комаровецький
СО

Кузьминецький
СО

Івановецький СО

Мальчовецький
СО

Ходацький
СО

Чемериський СО

Ялтушківський
СО

3674,0

353
5,0

3697,6

344
8,0

555
7,20

287
0,9

4110,7

462
3,1

317
1,9

3729,8

452
0,0

3160,5

345
8,5

452
8,4

221
2,3

556
1,0

318
6,8

573
4,9

402,
532
8

159
0,58
92

164
3,31
99

1695,0
518

265
3,20
63

2174,4

268
6,72
07

434
8,53
92

250
7,05
82

2632,7
05

344
5,97
36

192
5,33
11

2660,7
271

286
1,84
49

2174,9
42

252
2,36
83

239
8,39
55

172
5,63
44

478
6,24
85

229
1,86
05

384
9,84
83

3

296,
494
2

88,0

268,
0

913,9

173,
5

595,21
93

112,
0

245,
0

76,0

209,9

219,
0

177,
597
9

145,0

153,
0

384,5

137,
257
7

152,
0

191,
0

191,
1

164,
0

498,
5

4

302,
443
5

131,
638
5

106,
49

250,10
34

57,9
104

27,08

76,2

234,
7

17,8
881

566,45

198,
0

95,9
76

102,63
39

22,1

73,296
6

223,
4

145
0,96

47,3

45,3

132,
8

138,
26

5

18,4
303

-

37,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8,42
2

94,6
976

144,
38

554,2

241,
9

317,6

550,
235
9

337,
735
4

179,
019
1

404,6

558,
0

788,
918
9

563,7

117
0,0

290,7

296,
019
6

169,
387
9

195,
0

172,
46

364,
839
8

915,
844

8

Землі
водного
фонду
Землі
запасу та
землі не
надані у
власність та
постійне
користуванн
я

131,
887
2

126,
7

12,6

76,189
2

250,
2

473,04
43

12,3

127,
0

70,2
383

84,207
9

22,1
28

98,2
002

94,4

15,0

36,042
8

10,0

16,5

27,3

35,0

30,3
102

188,
614
3

9

226,
79

85,2
747

53,6
101

184,55
56

158,
283
3

110,25
64

10,5
434

264,
225
4

20,6
963

212,84
5

179,
998
4

85,8
759

163,33
9

298,
055
1

201,01
85

269,
454
4

341,
156
6

26,0
656

330,
891
5

202,
989
5

143,
833
4

Митківський
СО
Підлісно
Ялтушківський
СО
Терешківський
СО

Гулівський
СО

226
5,6

Мигалівецький
СО

Гармацький
СО

2

Матейківський СО

Балківський
СО

211
6,9

Гаївський
СО

Антонівський СО

138
7,7

Войнашівський
СО

м. Бар

Всього
земель в
т.ч.:
Сільськогос
подарського
призначенн
я
Житлові та
громадські
забудови
Промислово
сті
транспорту
зв’язку та
інші
Підприємст
ва заклади
оборони
Підприємст
ва
рекреаційно
го
призначенн
я
Лісогоспода
рські
підприємств
і

№
п
Назва
/
п
1

Луко Барський СО

Таблиця 6 Структура земельного фонду Барської громади по старостинських округах, га
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Рисунок 22. Структура земель Барської громади в цілому

Містобудівні документи
Вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання
всіма суб’єктами містобудування. Програми господарського, соціального та
культурного розвитку регіонів та населених пунктів повинні узгоджуватись з
містобудівною документацією відповідного рівня.
Станом на березень 2021 року генеральні плани забудови мали населені
пункти: с. Ялтушків, с. Шпирки, с.Черешневе, с. Ходаки, с. Сеферівка, с.
Гавришівка, с. Трудолюбівка, с. Сименки, с. Сл. Ходацька, с. Степанки, с. Сл.
Ялтушківська, с. Сл. Гулівська, с. Слобода, с. Підлісний Ялтушків, сел. Бар, с.
Мартинівка, с. Окладне, с. Матейків, с. Чемериське, с. Мирне, с. Міжлісся, с.
Митки, с. Мигалівці, с. Мальчівці, с. Лука-Барська, с. Киянівка, с. Комарівці,
с. Кузьминці, с. Голубівка, с. Горяни, с. Іванівні, с. Йосипівка, с. Затоки, с.
Заможне, с. Журавлівка, с. Гармаки, с. Гайове, с. Гулі, с. Глинянка, с.
Васютинці, с. Войнашівка, с. Біличин, с.Буцні, с.Адамівка, с.Антонівка, м.
Бар 1992 року, хутір Івановецький.
Значна частина цієї містобудівної документації була розроблена до 1991
року і є у великій мірі застарілою.
Понад 20 населених пунктів громади взагалі не мають розробленої
просторової документації, що в свою чергу дуже ускладнює передачу
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність
чи користування ділянками фізичним та юридичним особам для
містобудівних потреб.
Перелік населених пунктів громади, для яких відсутня містобудівна
документація: с.Широке, с.Балки, с.Чемериси-Барські, с.Войнашівка, с.
Каноніцьке, с.Пляцина, с. Колосіївка, селище Діброва, с. Лядова, с. Пилипи,
с. Шевченка, с. Зоряне, с. Квітка, с. Мурашка, с.Павлівка, с. Козарівка, с.
Терешки, с. Бригидівка, с. Борщі, с. Регентівка, с.Стасюки, с. Шершні.
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Рисунок 23. Фото генерального плану міста Бар з 1992р.

Природні ресурси Барської громади
На території громади66 створений орнітологічний заказник місцевого
значення «Барський» площею 248 га.
Таблиця 7. Характеристики грунтів поблизу адмінцентру громади
Агроґрунтове
районування
Родючість грунтів
Вміст гумусу в ґрунтах
Запаси гумусу в ґрунтах
Ґрунти
Реакція грунтового
середовища
Поживні речовини в
грунтах
Калій
Мідь
Цинк
Кобальт
Молібден
Хром
Марганець
Свинець
Нікель

Лісостеп. Правобережна висока північна з чорноземами типовими мало гумусними та
опідзоленими грунтами
Рівень родючості – низький. 20 -30 балів бонітету
Вміст гумусу в орному шарі грунтів глибиною до 30 см – 2,1 – 2,5 %
Середній запас гумусу – 100 – 150 т/га
50 – 100 т/га
Заплава Рову – торфово-болотні ґрунти та торфовища а алювіальних, делювіальних відкладах
Околиця міста – ясно-сірі та сірі опідзолені грунти переважно на лесових породах та глинах
Заплава Рову – близько до нейтральної та нейтральна. Показник рН – 5,6 – 7,0.
Околиця міста – сильнокисла. Показник рН –до 4,5.
Середнє забезпечення Р2О5 – 5,0 – 7,5 мг/100 г грунту
Середнє забезпечення К2О – 4,0 – 8,0 мг/100 г грунту
Валовий вміст міді в заплаві Рову - 25 - 40 мг/кг грунту
Околиці міста - 13 - 24 мг/кг грунту
Валовий вміст цинку в заплаві Рову - 20 - 40 мг/кг грунту
Околиці міста - 41 - 60 мг/кг грунту
Валовий вміст кобальту в заплаві Рову - 15,1 – 20,0 мг/кг грунту.
Околиці міста - 10,1 – 15,0 мг/кг грунту.
Валовий вміст молібдену - 2,0 – 3,0 мг/кг грунту
Валовий вміст хрому в заплаві Рову - 51 – 60 мг/кг грунту.
Околиці міста - 41 – 50 мг/кг грунту.
Валовий вміст марганцю в заплаві Рову - 400 – 500 мг/кг грунту.
Околиці міста - 501 – 900 мг/кг грунту.
Валовий вміст свинцю в заплаві Рову - 11,1 – 13,0 мг/кг грунту.
Околиці міста – 9,0 – 11,0 мг/кг грунту.
Валовий вміст нікелю в заплаві Рову - 15 – 20 мг/кг грунту.
Околиці міста – 21 – 25 мг/кг грунту.

В заплаві річки Рів – торфово-болотні ґрунти та торфовища.
Характеристика гумусового горизонту ґрунтів:
Ясно-сірі та сірі опідзолені;
колір – сірий, ясно-сірий;
механічний склад – легко - та середньо-суглинковий;
структура – горіхувато-призматичний;
щільність – пухкий, пронизаний корінням лісової рослинності.
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Таблиця 8. Поверхневі води та водні ресурси
Гідрологічне районування
Районування за внутрішньорічним
розподілом стоку води
Середній багаторічний стік води.
Витрати води
Середній багаторічний стік води під час
повені
Максимальний стік води під час повені
Дощові паводки (максимальний стік)
Випаровування з водної поверхні
Каламутність води
Паводки та водопілля
Льодостав

Рівнинна частина.
Правобережна Дніпровська область достатньої водності
Прибузький район – Південний Буг
3 л/с км²
35 мм
0,4 м³/с км²
0,2 м³/с км²
550 мм
100 – 200 г/м³. Територія зі значним зарегульованістю річкового стоку
Регіон з переважаючим проявом весняного водопілля.
Максимальний підйом рівня води під час водопілля – 3,1 – 5 м
Середня багаторічна тривалість льодоставу – 75 днів.
Утворення льодоставу – 30. ХІІ
Скресання річок – 13. ІІІ

Рисунок 24. Корисні копалини в околицях адмінцентру громади

Таблиця 9. Корисні копалини
Мінерагенічне районування осадочного
чохла
Металогенічне районування
Основні родовища корисних копалин
Газ, нафта
Тверді горючі копалини (вугілля,
сланці)
Руди чорних металів
Золотоносність
Рідкісні метали
Титан-цирконієві розсипи
Алмазоносність
Кольорові камені
Геотермальні ресурси
Родовища прісних підземних вод

Мінеральні води

Територія входить до Української мінерагенічної провінції Українського щита.
7 км на південь виявлені розривні порушення, встановлені за комплексом методів.
(азимут 90°, протяжність 40 км).
Територія входить у провінцію Українського щита Подільської субпровінції в
границях архей-ранньопротерозойської металогенічної епохи. Північно-Подільська
металогеніча зона, вік зруднення - PR1-2, рідкісна земля (ТR), алюміній (Al).
Рівське родовище вапняку.
Безперспективна територія
Безперспективна територія
Рівське родовище торфу.
Територія розміщена на границі Українського щита (мезозойсько-кайнозойський
покрив) та Волино-Одеської монокліналі. Безперспективна територія.
Провінція Українського щита. Подільська структурно-металогеннічна зона.
Безперспективна територія.
Рідкіснометальна провінція Українського щита. Рівське родовище рідкісних
земель (ТR, Zr).
Безперспективна територія.
Безперспективна територія.
Безперспективна територія.
Щодо видобутку геотермальної енергії територія малоперспективна.
Кількість затверджених експлуатаційних запасів прісних підземних вод до 200 тис.
м³/на добу по області.
50,1 тис. м³/на добу – експлуатаційні запаси по області.
14,3 тис. м³/на добу – водовідбір з експлуатаційних запасів по області.
Гідрогеологічна провінція киснево-азотних радонових вод гідрогеологічної області
Українського щита.
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Глини та каоліни
Техногенні родовища
Основні родовища корисних копалин
Основні родовища корисних копалин,
що розробляються
Гірничорудні райони

Територія розміщена в межах каолінової провінції Українського щита.
Безперспективна територія.
Територія розміщена в межах Центрально-Українського гірничопромислового
району.
Безперспективна територія.
Безперспективна територія.
Територія розташована в межах Центрально-Українського гірночопромислового
регіона.
Безперспективна територія.

Рисунок 25. Корисні копалини на території громади. Джерело:ТОВ «Пласт», 2011р.

Згідно з ілюстрацією вище на території громади містяться інвестиційно-привабливі
поклади таких копалин:
Сировина цегельно-черепична
Торф
Води прісні питні
Поклади мінеральних вод
Вапняк, пісковик.
Таблиця 10. Рослинність
Геоботанічне районування

Рослинність

Ліси
Типологія лісів
Рідкісні види рослин

Євразійська степова зона.
Східноєвропейська лісостепова провінція дубових лісів, остепнених луків та
лучних степів.
Українська лісостепова під провінція.
Центральноподільський округ грабово-дубових та дубових лісів і
суходільних луків
Дубові (Quercus robur), грабово-дубові (Carpino Quercetea) та грабові
(Carpinus betulus) ліси волосистосокові, конвалієві, зеленчукові, маренкові,
яглицеві.
Агрофітоценози переважно на місці букових, дубових, дубово-грабових
лісів.
Дуб, граб, ясен, клен, липа
Лісистість – 10,1 – 20,0 % до загальної земельної площі.
Свіжі грабові діброви, рідше сухі та свіжі судіброви.
Межі поширення:
Бруслини карликової (Euonymus nana)
Тонконогу різнобарвного (Poa versicolor)
Підсніжника білосніжного (Galanthus nivalis)
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Лікарські та харчові рослини

Можливі щорічні заготівлі лікарських рослин

Відкасника осотовидного (Carlina cirsioides)
Шафрану весняного (Crokus vemus)
Скополії карнолійської (Scopolia carniolica)
Коручки пурпурової (Epipactis purpurata)
Сону великого (Pulsatila grandis)
Цибулі ведмежої (Alium ursinum)
Поширення:
Жостеру проносного (Rhamnus cathartica)
Сухоцвіту багнового (Gnaphalium uliginosum)
Лепехи звичайної (аір тростиновий) (Acrus calamus)
Перстачу прямостоячого (калган) (Potentila erecta)
Латаття білого (Nymphaea alba)
Конвалії звичайної (Convaliaria majalis)
- до 1 ц.
Ромашки лікарської (Matricaria recutita)
– до 10 ц.
Шипшини (Rosa) – понад 50 ц.
Плодів глоду (Crataegus) – 10,1 – 50 ц.
Материнки звичайної (Origanum vulgare) – 0,5 – 1 ц.

Кліматичні умови
Клімат помірно-континентальний, що характеризується теплим літом і
помірно м'якою, із частими відлигами, зимою.
Температура повітря: середньорічна +6,9°C, абсолютний мінімум -33°C,
абсолютний максимум +38°C.
Глибина промерзання грунту: середня – 56 см, максимальна – 90 см.
Атмосферні опади: середньорічна кількість – 502 мм, в т.ч. теплий
період – 370 мм, холодний – 132 мм.
Особливі атмосферні явища: тумани, заметілі, грози, град, пилові бурі.
Таблиця 11. Рівень сонячного випромінювання
Сонячне сяйво

1800 – 1900 годин на рік

Сумарна сонячна радіація (рік)

3600 - 3800 МДж/м²

Сумарна сонячна радіація (літо)

1600 - 1700 МДж/м²

Радіаційний баланс діяльності поверхні (рік)

1500 - 1600 МДж/м²

Альбедо діяльності поверхні

24%

Баланс короткохвильової радіації (рік)

2800 - 3000 МДж/м²

Фотосинтетично активна радіація (вегетаційний
період)

1700 – 1800 МДж/м² (з температурою 5ºС та вище)
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Рисунок 26. Рівень сонячного випромінювання на території громади у порівнянні з громадами півночі і півдня

Таблиця 12. Температура повітря та поверхні грунту
Середня місячна температура повітря (січень)
Середня місячна температура повітря (липень)
Середня температура повітря в рік
Абсолютний мінімум температури повітря в рік
Абсолютний максимум температури повітря в рік
Температура поверхні грунту (січень)
Абсолютний мінімум температури поверхні грунту за рік.
Температура поверхні грунту (липень).
Абсолютний максимум температури поверхні грунту за рік.

- 5º - 6º С
+ 18º - + 19º С
+ 7º - + 8º С
- 33º С
+ 37º С
- 6º С
- 43º С
+ 23º С
+ 66º С

Рисунок 27. Розташування Барської ТГ в межах Подільської височини, в басейні ріки Південний Буг

В

останні

глобальних

роки

спостерігалось

кліматичних

змін.

недостатнє
Клімат

зволоження
є

внаслідок

сприятливим

для

сільськогосподарського виробництва: тривале тепле літо, рання весна, суха
осінь, зима с помірними морозами та сніговим покривом – все це позитивно
впливає на ріст зернових, технічних культур.
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Якщо проаналізувати загальну характеристику погоди на земній кулі, то
очевидним є поступове збільшення середньорічної температури на планеті. У
Вінницькій області за останні 25 років цей показник виріс з 7,5 до 8,0 градусів.
Якщо така тенденція збережеться, то процес потепління стане незворотнім.
За данними Вінницького обласного центру з гідрометеорології за останні 30
років середньорічна температура підвищилась на 1,0 С. Найбільші зміни з
підвищення температури відбулися в холодний період року в січні-березні та
влітку в липні-серпні. Також відбувається перерозподіл опадів протягом року –
сзбільшення в січні, квітні, травні та менше влітку, що на фоні підвищення
температури обумовлює дефіцит вологи. У Вінницькій області, як в цілому по
Україні, в останні роки спостерігаються аномальні спекотні періоди, які
повторюватимуться частіше та стануть більш тривалими. Якщо теплішатиме
такими темпами, то через 30 – 35 років (приблизно до 2050 року) помірно
континентальний клімат на Вінниччині стане субтропічним.
Територія Барської міської територіальної громади є сприятливою як для
проживання, так і ведення бізнесу. Помірний клімат забезпечує можливості
для розвитку сільського господарства (особливо в галузі садівництва), постійне
оновлення містобудівної документації дозволяє швидко реагувати на запити
мешканців та інвесторів.
Суглинки на території Барської громади одні з найбільш сприятливих
ґрунтів для вирощування яблук. Взагалі південь Вінницької та Хмельницької це особливий

регіон, який

характеризується

сприятливими

ґрунтово-

кліматичними умовами для ведення яблуневого садівництва. Тут оптимально
поєднуються такі чинники, як грунти, вода, сонячні температури, а також
добові різниці осінніх температур, які, до речі, впливають на забарвлення
яблука.
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Рисунок 28. Фото з фестивалю Bar Fest, який проводився у Бару в 2017-2018рр.

2.8. Населення і трудові ресурси
Чисельність населення і демографічна ситуація

Загальна кількість населення Барської міської територіальної громади
станом на початок 2021 року складала 43423 осіб.
Переважна більшість населення проживає у місті Бар, інша частина – у
сільських та селищних населених пунктах.
25 жовтня

2020 року 69 населених пунктів об’єдналися в Барську

міську територіальну громаду і утворили 19 старостинських округи в
центром в місті Бар.

Рисунок 29. Динаміка зміни кількості мешканців в громаді у 2018-2020 роках
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Рисунок 30. Розподіл мешканців по старостинських округах і м. Бар
Таблиця 13. Чисельність мешканців з розподілом по населених пунктах і старостинських округах, осіб

Назва населеного пункту
Всього
15775

місто Бар
Антонівський старостинський округ

Комаровецький старостинський округ

915

Кузьминецький старостинський округ

1037

с. Комарівці
с. Голубівка
с. Кузьминці
с. Мартинівка

190
1805
144
653
901

176
1709
135
629
1017

466
845
196
123
351
1380
396
1005

434
796
184
115
332
1325
381
956

422
757
180
113
320
1295
366
908

419
171
265
209

429
181
262
190

423
179
260
178

941
22

919
23

903
21

545
288

610
243

565
282

194
753
85
68
294

202
761
83
66
297

206
751
87
64
301

1387
11

1365
17

1276
18

968

936

915

242
586
233

239
576
231

236
571
230

382
236
37
59
533

376
233
34
55
522

365
233
32
52
508

464
266

462
261

471
267

738

с. Мальчівці
с. Степанки

Матейківський старостинський округ

193
1882
129
655
927

1190

с.Васютинці
с.Горяни
с. Зоряне
с. Квітка
с. Лука-Барська

Мальчовецький старостинський округ

253
166
114

1294

с. Іванівці
с. Шевченка

Луко-Барський старостинський округ

263
172
121

1409

с. Буцні
с. Журавлівка
с. Лядова
с. Пилипи
с. Сеферівка

Івановецький старостинський округ

272
179
122

847

с.Гулі
с. Слобода-Гулівська

Журавлівський старостинський округ

15775

924

с. Гармаки
селище Діброва

Гулівський старостинський округ

15913

1040

с. Гайове
с. Колосіївка
с. Шпирки
селище Івановецьке

Гармаківський старостинський округ

16108

4361

с. Войнашівка
с. Заможне
с. Затоки
с. Каноніцьке
с. Мирне
с. Міжлісся
с. Пляцина
селище Бар

Гаївський старостинський округ

2020
43423

3666

с. Адамівка
с. Балки
с. Йосипівка
с. Окладне
с. Чемериси-Барські

Войнашівський старостинський округ

2019
44089

533

с. Антонівка
с. Глинянка
с. Широке

Балківський старостинський округ

2018
45013

804

41

с. Матейків
с. Мурашка
с. Павлівка
с.Трудолюбівка

Мигалівецький старостинський округ

Ялтушківський старостинський округ

259
804

379
681

384
660

362
678

454
326
1003

441
315
970

429
296
985

153
181
254
331
112
118

148
174
243
314
95
110

140
165
237
305
91
105

51
140
130
522
166

71
139
128
515
179

68
133
129
520
177

253
517
718
1605

244
516
703
1583

248
485
715
1559

1027

с. Борщі
с. Регентівка
с. Стасюки
с. Чемериське
с. Шершні
с. Біличин
с. Підлісний Ялтушків
с. Слобода-Ялтушківська
с. Ялтушків

261
811

1043

с. Бригидівка
с. Слобода-Ходацька
с. Ходаки
с.Черешневе
селище Лугове
селище Слобода

Чемериський старостинський округ

286
852

1710

с. Гавришівка
с. Семенки
с. Терешки

Ходацький старостинський округ

641
12
35
116

1040

с. Киянівка
с. Митки

Терешківський старостинський округ

652
13
38
124

1063

с. Козарівка
с. Мигалівці

Митківський старостинський округ

675
14
46
159

3007

Рисунок 31. Динаміка і прогноз зміни кількості мешканців у Вінницькій області в цілому у 2016-2050рр.
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Рисунок 32. Міграційний рух населення у районах Вінницької області у 2019р. Джерело Укрстат

Рисунок 33. Темпи щорічного зменшення кількості населення громади за підсумками 2018-2020рр.

Рисунок 34. Міграційний рух населення в громаді і темпи природного приросту у 2018-2020 роках
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Рисунок 35. Природній приріст і сальдо міграції в ТГ у 2015-2019 роках

Рисунок 36. Вікова структура населення громади (в цілому) станом на 01.01.21р.

Таблиця 14. Вікова структура населення

Вік
0-18
Працездатні
Пенсійного віку

Кількість
10612
19216
13595

Частка
24,4%
44,3%
31,3%

Висновок: Демографічна ситуація у Барській громаді характеризується
поступовим зменшенням кількості населення (мінус 750 осіб щорічно) і
низькими темпами природнього приросту.
Кількість сільського населення значно переважає за кількістю міське
населення. У останніх роках (2019-2020) дещо скоротились темпи міграції до
сусідніх громад і регіонів.
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2.9. Зайнятість населення та безробіття, загальні тенденції
Передача повноважень і ресурсів на місцевий рівень дозволяє посилити
спроможність по залученню зовнішніх інвестицій і розбудову потенціалу
«яблучного раю» Вінницької області. Виклики, які ставить перед громадою
майбутнє,

вимагають

ефективних

рішень

при

активному

діалозі

з

громадськістю і бізнесом.
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.
Таблиця 15. Динаміка зміни чисельності безробітних по громаді в цілому

Кількість безробітних у громаді

.

2018

2019

2020

3162

2998

3185

Рисунок 37. Динаміка зміни кількості безробітних у Барській громаді у 2018-2020рр.

З огляду на відносно «периферійний» статус більшої частини громади
проблема із працевлаштуванням для її мешканців є достатньо серйозною і
потребує активізації зусиль усіх зацікавлених сторін у сфері залучення
інвестицій і розвитку сфери послуг.
Потенціальним джерелом покращення ситуації у цій сфері може стати
також розвиток малої переробки продукції садівництва і ягідництва і малого
фермерства в цілому з огляду на значний потенціал територій громади, а також
логістичної інфраструктури.
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2.10. Економіка громади
Географічне розташування Барської громади і рівновіддаленість її від
найбільших транспортних артерій регіону спонукає владу і бізнес до
посилення зусиль в напрямку покращення інвестиційної привабливості її
території і розкриття її внутрішнього потенціалу, особливо у сфері малого
фермерства і сфери послуг.
Суб’єкти господарської діяльності
Таблиця 13. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності, які ведуть свою діяльність на території Барської
міської ТГ і сплачують податки до місцевого бюджету
Показники
СПД - юридичні особи
Фізичні особи-підприємці

2021р.
260
1282

Рисунок 38. СПД юридичні особи за видами діяльності

Суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи
Таблиця 16. 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
Сільське господарство, мисливство
Лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля;торгівля транспортними засобами; послуги з
ремонту
Готелі та ресторани
Транспорт та зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

2020
46
4
19
5
їх

52
2
8
7
5
46

Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та соціальна допомога
Колективні, громадські та особисті
Інші види діяльності

29
12
12
22
37

Таблиця 17. Найбільші роботодавці на території громади
№

Назва підприємства

1

ТОВ ОПЕРАТОР ГТС України

2

ПРАТ "БАРСЬКИЙ
МАШЗАВОД"

3

ТОВ "КРАЄВИД ПОДІЛЛЯ"

4

АТ ВІННИЦЯГАЗ

5

ТОВ «АГРОДАР БАР»

6

ТОВ «ДИНАСТІЯ»

7
8

ТОВ НВП «АРГОН»
ТОВ "ПФАННЕР АГРО"

9

ТОВ "ПФАННЕР БАР"

10

В/Ч А0853

Основний вид
діяльності
49.50 Трубопровідний
транспорт
28.93 - виробництво машин
і устаткування для
виготовлення харчових
продуктів і напоїв,
перероблення тютюну
01.11 - вирощування
зернових культур (крім),
бобових культур і насіння
олійних культур
35.22 Розподілення
газоподібного палива через
місцеві (локальні)
трубопроводи

Кількість
працівників станов
на квітень 2021
рік, чол
222

52.10 - складське
господарство
01.11 - вирощування
зернових культур (крім),
бобових культур і насіння
олійних культур
11.11Роздрібна торгівля
01.61 - допоміжна
діяльність у рослинництві
10.32 – виробництво
фруктових та овочевих
соків
Військова частина

Сума сплаченого
ПДФО за 2020 рік,
тис. грн
7367

240

2163

100

2250

78

930

75

3274

80

1027

42
80

724
1247

80

1496

414

1247

Рисунок 39. Найбільші роботодавці в громаді за кількістю працівників станом на 2017р.

Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових та
технічних культур, в тому числі цукрових буряків, кормових культур,
картоплі,

овочів,

плодів

і

ягід.

Основними

сільськогосподарськими

підприємствами є ТОВ «Комарівці», яке займається вирощуванням фруктів,
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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» яке виробляє соки і яблучний концентрат.
У післявоєнні роки зведено п'ять житлових багатоповерхових будинків,
два дитсадки, педагогічне училище, приміщення районної поліклініки,
будинок урочистих подій, водозабірний комплекс, котельна теплова мережа.
У 1974-78 рр . поблизу міста було споруджено ЛЕП 750 кв.
Найбільш динамічний період розвитку міста припав на 1970-80 рр. і
був повязаний із стратегічним проектом РЕВ - будівництвом газогонів
Прогрес, Союз, Уренгой, який було завершено у 1983 р. В розбудові міста
взяли участь спеціалісти із НДР, ЧССР та ін. країн, які мали стати
споживачами газу. В цей період місто розвивалось темпами не баченими,
мабуть, від часів Бони Сфорци.
Але

вже

починаючи

від

1993

р.

проводиться

активна

деіндустріалізація, ліквідація великих підприємств харчопрому, якими було
насичене місто. Після утворення Барської об’єднаної громади і зросту
надходжень до бюджету, органи місцевого самоврядування отримали
додаткові ресурси для реалізації проектів розвитку на території адмінцентру і
сільських територій.
В Бару працює машинобудівний завод, який виробляє відомі на всю
Україну газові котли, завод яблучних концентратів Pfanner експортує
продукції до кілької країн Європи.
У Антонівці італійський інвестор побудував сучасний завод із розливу
мінеральної воді «Сан Фаустіно», який є в стадії готовності на 90%.
Землі Барської громади підходять для вирощування ягід та садівництва
завдяки великому відсотку підзолистих грунтів.
Більшість підприємців зайняті у сфері обслуговування. Основна
частина сільськогосподарських земель громади є у користування ТОВ
«Династія» та ТОВ «Краєвид Поділля».
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Сільськогосподарські підприємства з року в рік не зменшують, а навіть нарощують площі посіву сільськогосподарських культур.

Рисунок 40. Сміттєсортувальний комплекс виробництва Барського машзаводу. Джерело: barmash.com.ua

Рисунок 41. Продукція ТОВ «Пфаннер Агро». Джерело: pfanner-agro.uaprom.net

2.11. Фінансовий стан та бюджет громади
Прогнозні доходи бюджету Барської міської територіальної громади
заплановано у сумі 292 885 805,00 гривень, у тому числі доходи загального
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фонду місцевого бюджету - 289 162 805,00 гривень та доходи спеціального
фонду місцевого бюджету - 3 723 000,00 гривень.
Видатки бюджету Барської міської територіальної громади заплановано у
сумі 292 885 805,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого
бюджету - 275 144 374,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого
бюджету - 17 741 431,00 гривень.

Рисунок 42. Структура бюджетних надходжень на 2021р.

Рисунок 43. Структура бюджетних видатків на 2021р.

Як видно з діаграми вище, левову частку видатків складає освіта (понад
198 мільйонів грн). На соціальний захист у 2021 році заплановано витратити
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близько 9 мільйонів гривень, сферу житлово-комунального господарства і
благоустрій території громади – 26 млн.
Більше інформації про бюджетні видатки і надходження Барської
громади на 2021р. можна знайти на сайті громади у розділі Прозоре місто,
бюджет:

https://bar-city.gov.ua/oficiyna-informaciya/byudzhet-barskoyi-miskoyi-

otg/

Рисунок 44. Порівняння частки власних доходів громади і державних трансфертів, %

Сума офіційних трансфертів до бюджету Барської громади на 2021р.
становить 129,2 мільйони гривень. Частка власних надходжень перевищує
державні субвенції і трансферти на 34,4 мільйони гривень і становить 163,6
мільйони.
Висновок: Доходи загального фонду на 2021 рік в середньому зростуть
на 106,3% до очікуваних надходжень 2021 року. У перерахунку на одного
мешканця

рівень

власних

надходжень

за

прогнозними

показниками

становитиме 3769 грн у річному підсумку.
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2.12. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу
На території Барської громади доступні:
Банківські термінали -15,
банкомати - 11,
POST-термінали - 20,
поштові відділення - 8,
відділення «Нова пошта» - 8,
Банківські установи:
- ПАТ ВФ КБ «Приватбанк»
- Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль»
- ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»
- АТ «Ощадбанк»
- ПАТ «УкрСиббанк»

Рисунок 45. Терміінл ПАТ ВФ КБ «Приватбанк»

В стратегії розвитку Барської громади 2018-2020 передбачалось створення
бізнес-інкубатора з метою підвищення підприємницької активності населення
в інноваційних сферах. На жаль, через відсутність коштів ці плани не вдалось
реалізувати.
Завдяки цій інфраструктурі можна здійснювати більшість фінансових операцій.
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2.13. Транспортна інфраструктура і зв’язок
Транспортна інфраструктура
Барська громада розташована на відстані 69 кілометрів від обласного
центру Вінниці, на відстані 36 кілометрів від міжнародних автотрас М12 і М21.
Загальна протяжність доріг по Барській міській територіальній громаді
становить 955,1 км з них:
- комунальні дороги сільських, селищних та міських рад – 643,62 км, що
становить 67%;
- дороги загального користування державного значення – 53,642 км, що
становить 6%;
- дороги загального користування місцевого значення – 149,5 км, що становить
16%;
- дороги загального користування обласного значення – 108,3 км, що становить
11 %.
Таблиця 18. Протяжність комунальних доріг сільських, селищних та міських рад
№ п/п
Найменування рад
Загальна
протяжнысть
Асфальтове
доріг
покриття
1
2
3
4
1. Барська міська рада
63,815
7,956
2. Антонівський cтаростинський округ
12,6
3. Балківський cтаростинський округ
34,27
4. Войнашівський cтаростинський округ
36,15
3,75
5. Гаївський cтаростинський округ
55,4
12,0
6. Гармаківський cтаростинський округ
33,6
6,0
7. Гулівський cтаростинський округ
16,26
8. Журавлівський cтаростинський округ
29,59
3,42
9. Івановецький cтаростинський округ
17,66
10. Комаровецький cтаростинський округ
18,35
11. Кузьминецький cтаростинський округ
22,43
12. Луко-Барський cтаростинський округ
27,3
13. Мальчовецька cтаростинський округ
31,5
1,6
14. Матійківський cтаростинський округ
15,8
15. Мигалівецький cтаростинський округ
30,7
1,5
16. Митківський cтаростинський округ
23,0
3,24
17. Терешквський cтаростинський округ
17,6
18. Ходацький cтаростинський округ
24,65
1,45
19. Чемериський cтаростинський округ
80,25
2,5
20. Ялтушківський cтаростинський округ
52,7
3,4
Всього:
643,62
46,816

З них
Твирде
покриття
5
51,859
1,26
9,94
8,35
3,7
4,5
6,1
9,1
11,3
6,9
5,8
8,1
7,0
9,7
1,8
4,8
11,1
5,57
8,0
28,2
203,08

Грунтове
покриття
6
4,0
11,34
24,33
24,05
39,7
23,1
10,16
17,07
6,36
11,45
16,63
19,2
22,9
6,1
27,4
14,96
6,5
17,63
69,75
21,1
393,73

Найближча до м.Бар залізнична станція — ст. Бар, що розташована в
селищі Бар за 7 км.
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Перевезення по ст. Бар здійснюють приміські дизель-поїзди за
маршрутом Жмеринка — Могилів-Подільський та пасажирські поїзди
«Подільський експрес» за маршрутом Київ — Могилів-Подільський.
Найближчий великий залізничний вузол — Жмеринка (станція) (44 км
від Бара автошляхом через с. Лука Барська), де можна здійснити пересадку в
напрямках: Козятин, Київ, Одеса, Хмельницький, Львів, Кишинів
Через місто пролягають наступні автомобільні шляхи територіального
значення Т 0610 та Т 0229, які з’єднують Бар з низкою населених пунктів,
зокрема: Любар, Хмільник, Нова Ушиця, Шаргород.
На території міста є під’їдні залізничні колії Барської філії ПрАТ
Київсько-Дніпровське МППЗТ, інтенсивність руху – 2 вагони в день.
Транспортне сполучення між Баром та іншими містами:
- Бар – Ямпіль
- Бар – Жмеринка
- Бар – Вінниця
- Бар – Тростянець
- Бар – Тульчин
- Бар – Київ
- Бар – Муровані Курилівці
- Вінниця - Бар- Кам‘янець - Подільський
- Вінниця - Бар - Нова Ушиця
- Київ – Бар – Кам’янець - Подільський
- Вінниця – Бар - Дунаївці

Рисунок 46. Віддаленість адмінцентру Барської ТГ від міжнародних автошляхів, летовища, залізниці, та найближчої
країни ЄС
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Рисунок 47. Карта автошляхів на території Барської ТГ. Джерело: gps-info.com.ua

Асфальтування доріг залишається одним із пріоритетних завдань для
громади. Розробляється проєктна документація, планується ремонт дороги між
Баром і Северинівкою через Маньківці і селище Бар.
У Барській

міській

територіальній

громаді

вирішують

питання

осучаснення інфраструктури в комплексі. У громаді відновлюється вуличне
освітлення, облаштовуються сучасні зупинки громадського транспорту,
реалізується пілотний проект з організації муніципального транспорту для
перевезень населення, повністю забепечено підвезення школярів до всіх
закладів освіти громади.
Інфраструктура зв’язку
Дану галузь представляє відділення поштового зв’язку 23000 міста Бар, і
відділення Нової Пошти. У сільських населених пунктах послуги доставки
вантажів і кореспонденції забезпечує оператор Укрпошта і приватні кур’єрські
служби.
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Рисунок 48. Покриття території Барської ТГ 4G-зв’язком. Джерело: mobua.net

по
Рисунок 49. На мапі Google значені відділення Нової Пошти, Укрпошти в центральній частині міста Бар – адмінцентру
громади

Великою популярністю у громаді користуються послуги Нової Пошти.
2.14. Інфраструктура торгівлі та послуг
У цілому діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та
сфери послуг різних форм власності, направлена на модернізацію, технічне
переоснащення, приведення дизайну у відповідність до сучасних вимог
підприємств торгівлі та ресторанного господарства, подальше досягнення
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високого рівня якісного обслуговування населення, представлення широкого
асортименту товарів та надання різноманітних послуг.
Таблиця 19. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування Барської громади
Продовольчі магазини
Кількість
магазинів
од.

92

Торгівельна
площа м.кв

4594

Непродовольчі
магазини

Магазини змішаного
типу

К-ть маг. Торг. Площа К-ть маг. Торг.площа
Од.
м.кв.
Од.
м.кв.

162

14714

95

Заклади громадського
харчування

К-ть закладів

8622

64

К-ть
посадочних
місць

3477

Рисунок 50. Структура закладів торгівлі і громадського харчування в громад

Мережа закладів побутового обслуговування та послуг
На території Барської міської територіальної громади діють 15
перукарень та 6 пунктів по ремонту взуття.
За іншими послугами мешканців громади звертаються до обласного
центру або вирішують проблеми подібного роду самостійно.
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Рисунок 51. Барські перукарні на мапі Google

2.15. Туристична інфраструктура і туристичні переваги громади
Територія Барської громади завжди приваблювала гостей з інших регіонів
та з закордону. В адмінцентрі громади та інших населених пунктах збереглось
багато

прикладів

мультикультурної

спадщини

(української,

польської,

єврейської) і архітектурних рішень з різних епох.
Частинкою Італії на Поділлі називають центр громади містечко Бар, яке
поєднує середньовічну велич минулих років з подільською гостинністю та
щирістю. Його назва

походить від італійського міста Барі, де народилася

принцеса Бона Сфорца, що стане

польською королевою і заснує Бар,

побудований за середньовічною концепцією «ідеального міста» у формі
анатомічної будови людини: в якості голови виступала фортеця, а тіла –
житлові масиви. До Бару королева привезла європейські традицію, кухню,
спеції та трави, навчила усю Річ Посполиту користуватися столовими
приборами.
З 1540 року, на сторіччя раніше Вінниці Бар отримав Магдебурзьке
право, став в епіцентрі багатьох подій європейського значення. Місто отримує
матеріальну змогу

побудувати

фортецю,

яка

набуде

слави

на

віки.

Королівський і магдебурський статус сприяв містечку прославитися не тільки
на землях Поділля, а й у Східній Європі. Бар тепер називатимуть ключем до
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східного Поділля. Місто було резиденцією гетьмана Богдана Хмельницького,
знаходилось під управлінням Івана Виговського, було центром староства та
форпостом польських повстанців-конфедератів. Михайло Грушевський у
студентські часи досліджував ці землі і захистив магістерську дисертацію
«Барське староство. Історичні нариси XV-XVIII cт.». Ця монографія видатного
українського вченого є одним з найкращих його історичних досліджень, що
викликає поглиблений інтерес до міста Бар серед культурно-наукової
громадськості.
Барська громада має необхідні ресурси для розвитку на своїй території
різних видів туризму: спортивного, зеленого, релігійного, історичного,
подієвого, гастрономічного та інших.

Рисунок 52. Барська фортеця. Джерело: igotoworld.com

Важливою пам’яткою архітектури є Барський замок XVI століття –
основний історичний об’єкт, який упродовж століть був центром міста. У XIX
ст. укріплення з кам’яних мурів були значною мірою розібрані, а на території
замку облаштовано міський парк.
Збереглись

пам’ятки

архітектури

особливого

значення:

Свято-

Успенський собор 1757 р., Костел св. Анни 1811 р., комплекс Монастиря
сестер-бенедиктинок XVIII ст., маєток Адмірала Чихачова в с. Митки та
інші.
На Барщині проживали визначні постаті, імена яких можна поєднати у
цікавий спосіб з сучасними туристичними трендами, зробивши їх складовими
елементами цікавого туристичного продукту. Йдеться про Гійома де Боплана,
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Казимира Пуласького, Івана Виговського, Максима Кривоноса, Юліуша
Словацького, Михайла Коцюбинського, Віктора Буняковського, Юрія
Делімарського та ін.
Барський край славився розвинутим гончарним мистецтвом. Тут
працювали декілька поколінь гончарів, які створили унікальний продукт з
особливим, неповторним оформленням. Відома у XIX столітті Барська
кераміка, як різновид народного гончарного промислу, набуває відродження у
формі виготовлення локальної продукції та занять з відтворення малюнків
«Зозуля на калині» для туристів та молоді.

Рисунок 53. Експозиція Барської кераміки

Подієвий туризм (event-туризм), присвячений висвітленню певної
значимої події, також є серед пріоритетних напрямків. Конкурентними
перевагами Барщини як яблучного регіону є проведення міжнародного
фестивалю «Apple Bar», який щорічно привертає увагу туристів з України та
Європи до громади. Традиційним стало проведення також фестивалю сучасної
стильної музики у поєднанні з класикою «БарРокКо».
Пріорітетом громади є і спортивний туризм. Модернізована сучасна
спортивна школа є гордістю жителів. На її базі проходять всеукраїнські,
міжрегіональні змагання з баскетболу, футболу і футзалу, біатлону, вільної
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боротьби, легкої атлетики. Тепер це двоповерхове приміщення площею на 560
квадратних метрів: ігрова зала з динамічною підлогою, гардероб на 160 людей,
місця для батьків, які очікують дітей після занять, сучасна тренажерна зала із
усім необхідним устаткуванням, душові, спортивний хостел на 24 місця. На
території школи є 2 баскетбольні майданчики, волейбольний, тенісний корт.
Перспективним для Барщини є розвиток сільського зеленого туризму –
форми

відпочинку

в

приватних

господарствах

з

використанням

природнорекреаційних особливостей місцевості, культурної, історичної та
етнографічної спадщини. Це і гостинна садиба «Подільська родина» в с.
Гайове, комплекс відпочинку фермерського господарства

«Висока» с.

Комарівці та ін.
Серед рекреаційних зон Барської громади значне місце займають
водойми та мінеральні джерела, орнітологічний заказник місцевого значення
«Барський», де щороку гніздяться понад сотню видів птахів, майже 15 з яких
занесені до Червоної книги. Щедрий дар Подільського краю - мінеральна
природна вода «Барчанка», джерело якої залягає на глибині 85 метрів і
розливається безпосередньо із свердловини, яка була пробурена у 1974р. в
с.Матейків. В с.Антонівка знаходяться джерела мінеральних вод, з яких, за
легендою, підносили воду до столу самої королеви Бони Сфорци.
Туристична

привабливість

Барської

громади

розвиватиметься

промоційними та організаційними заходами, впорядкуванням пов’язаної з
культурними об’єктами документації, створенням туристичних маршрутів
(зокрема Шлях Святого Якова, Кучманський шлях, включення локальних
до загальноєвропейських туристичних трас), виготовленням унікальної для
території сувенірної продукції. Залучення вимогливих європейських туристів
пов’язане з маркуванням двомовними туристичними вказівниками туристичних
шляхів і об’єктів, створення промоційного інтернет-ресурсу.
Додатковий синергічний ефект матиме створення на базі КЗ «Барська
публічна бібліотека» промоційно-туристичного центру Барського краю
(інфоцентру з кав’ярнею і сувенірною лавкою, подієвий і тренінговий
майданчик, офіс і коворкінг) та розробка туристичного порталу (онлайнплатформи), що стане віртуальною візитівкою міста, зацікавлюючи приїхати
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потенційних туристів. Тут буде акумульована повна інформація, яку
потребуватиме потенційний турист у Барській громаді: готелі та заклади
харчування, історичні пам’ятки, фото та довідки до них, навігація за
тематичними маршрутами, пропозиції зеленого туризму чи активного
відпочинку, афіша масштабних культурно-мистецьких заходів у громаді. Також
інформація про туристичний продукт Барської громади буде розміщена на
сайтах відомих турагенств, Вінницької ОДА тощо.
Територія Барської громади завжди приваблювала гостей з інших регіонів
та з закордону. В адмінцентрі громади та інших населених пунктах збереглось
багато

прикладів

мультикультурної

спадщини

(української,

польської,

єврейської) і архітектурних рішень з різних епох.
Бар завдяки своєму стратегічному розташуванню завжди опинявся в
центрі історичних подій. Поштовх розвитку міста дала польська та італійська
королева Бона Сфорца. Завдяки їй Бар отримав сучасний, як на XVI ст. замок,
потім з’являлись також інші споруди різного призначення.
Готельна інфраструктура Барської громади представлена 8 готельноресторанними комплексами. Загальна кількість місць для розміщення гостей:
190 ліжко-місць.
Таблиця 20. Перелік готелів Барської громади
№
1

Назва

2
3
4
5

Готельно - ресторанний комплекс
„Гостинний Двір”
Готель - ресторан „Барселона”
Готель „Україна”
Готельно-ресторанний комплекс „Гурман”
Готельний комплекс „Перлина”

6
7

Гостинна садиба „Подільська родина”
Гостьова садиба „Родинне гніздо”

8

Комплекс відпочинку фермерського
господарства „Висока”

Кількість
місць для
ночівлі

К-сть місць, для
ресторанного
обслуговування

Кількість
персоналу

50

150

12

20
50
15

65
80
50

4
6
10

15

50

10

10

65

5

20

160

8

10

50

4

Заклади ресторанного господарювання у Барські громаді:
1. Ресторанний комплекс «Зустріч» 300 місць, к-сть персоналу: 12 ;
2. Ресторанний комплекс «Віленна» 300 місць, к-сть персоналу: 12 ;
3. Ресторанний комплекс «Гостинний двір» 300 місць, к-сть персоналу: 12
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4. Ресторан Барселона 200 місць, к-сть персоналу: 6 ;
5. Кафе «У Дмитра» 30 місць, к-сть персоналу: 5 ;
6. Кафе «Зодіак» 200 місць, к-сть персоналу: 8 ;
7. Кафе «Мансарда» 30 місць, к-сть персоналу: 5 ;
8. "Піцерія ""Барі Бон"" 50 місць, к-сть персоналу: 5 ;
9. Кафе «Егоїсти» 25 місць, к-сть персоналу: 5 ;
10. Ресторанний комплекс «Гурман» 250 місць, к-сть персоналу: 12 ;
11. Їжко-їжко їдальня автодорожнього технікуму 250 місць, к-сть
персоналу: 15;
12. Ресторан «Гранд» 50 місць, к-сть персоналу: 6 ;
13. Піцерія «Барі Бон» 50 місць, к-сть персоналу: 6 ;
14. Кафе Bar Boom City 20 місць, к-сть персоналу: 5 ;
15. Кафе кавказької кухні «Ані» 20 місць, к-сть персоналу: 3 ;
16. Coffee Supremo 15 місць, к-сть персоналу: 5.
Список найцікавіших існуючих та потенційних туристичних об‘єктів:
1. Руїни Барської фортеці (1538-1636 р.р.)
2. Свято-Успенський Кафедральний Собор (1757 р.);
3. Костел Св.Анни в м. Бар (1811 р.);
4. Кармелітський монастир (1616 р.);
5. Греко-католицька церква (1616 р.);
6. Чудотворна ікона Божої Матері «Барська»;
7. Орнітологічний заказник «Барський»;
8. Палац Адмірала Чихачова с.Митки.

Рисунок 54. Колишній монастир кармелітів (сьогодні бенедиктинок) в Бару.
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Рисунок 55. Руїни палацу Рудських в Біличині

2.16. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура
Житловий фонд
Таблиця 17 Стан житлового фонду громади
Показники

2020

2021

Індивідуальні будинки

16928

16960

261

261

Багатоквартирні

На території Барської міської територіальної громади налічується 17222
житлових

будинків.

Через

сільський

характер

місцевості

переважає

індивідуальна забудова. Кількість індивідуальних будинків протягом 2020 року
зросла на 32 об’єкти.

Рисунок 56. Житловий фонд Барської громади
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Комунальна інфраструктура та інженерні мережі. Водопостачання та
водовідведення
Проблема падіння рівня води в криницях індивідуального користування
загострюються з кожним роком, тож будівництво нових артезіанських
свердловин та прокладання водогонів – одне із нагальних завдань місцевої
влади. Протяжність мереж водопостачання щороку збільшується, проте
залишається недостатньою для задоволення потреб у централізованому
водопостачанні. Щодо водопостачання більша частина сільських населених
пунктів забезпеченна кооперативним водопостачанням (в кирницях на 2 м
впав рівень води) в м. Бар централізоване водопостачання. Газапостачання не
має в 10 населених пунктах сільської місцевості.
2.17. Соціальна інфраструктура
Мережа закладів освіти
На території Барської міської територіальної громади станом на 2021 рік
функціонували 15 закладів дошкільної освіти і 24 закладів загальної
середньої освіти, 4 з них – НВК з дошкільним підрозділом.
Кількість дітей в ЗДО громади: 1017
Кількість дітей в НЗ громади:

4581

Таблиця 22. Освітні заклади громади – загальні показники

Показники
К-ть дошкільних закладів,од.
Кількість дітей в дошкільних закладів, осіб
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць

2018
22
1512
22

2019
22
1469
20

2020
15
1017
24

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах,
осіб

4501

4503

4581

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

588

572

562
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Рисунок 57. Кількість дітей у НЗ і ЗДО громади
Таблиця 23. Перелік ЗДО громади
№
п/п

Назва закладу

Місце
розташування
23000, Вінницька обл., м. Бар,
вул. Врублевського,40
23000, Вінницька обл., м. Бар,
вул. Рози Люксембург,23
23000, Вінницька обл., м. Бар,
вул. Рози Люксембург,25
23000, Вінницька обл., м. Бар,
вул. Трудова,26
23000, Вінницька обл., м. Бар,
вул. Коцюбинського,8
23000, Вінницька обл., с.
Войнашівка, вул. Кармелюка,62

Рік побудови
чи
капремонту
1978

Проектна
потужність

Наповненість

120

150

.

1964

120

143

Роботи по утеплен. фасаду.

1965

80

89

Роботи по утеплен. фасаду.
Ремонт даху

1980

120

126

Роботи по утеплен. фасаду.

1984

240

220

Роботи по утеплен. фасаду.
Заміна вікон та дверей

1985

160

65

Роботи по утеплен. фасаду.
Кап. рем. вбиралень
Ремонт даху
Заміна вікон (15 шт.)
Роботи по утеплен. фасаду
Кап. рем. вбиралень
Закупівля котла
Ремонт даху
Ремонт даху

Основна проблема

1

ЗДО №1 м. Бара

2

ЗДО №2 м. Бара

3

ЗДО №3 м. Бара

4

ЗДО №7 м. Бара

5

ЗДО №8 м. Бара

6

Войнашівський ЗДО

7

Міжліський ЗДО

23000, Вінницька обл., с. Міжлісся, 1975
вул. Польова,3

75

30

8

Журавлівський ЗДО

35

15

9

Гармацький ЗДО

23000, Вінницька обл., с.
1965
Журавлівка, вул. Дзержинського,6
23000, Вінницька обл., с.
1982
Гармацьки, вул. Соборна,33

40

25

10

Івановецький ЗДО

23000, Вінницька обл., с. Іванівці, 1990
вул. Ватутіна,6

50

17

11

Глинянський ЗДО

20

12

Заміна вікон (1 шт.)

12

Кузьминецький ЗДО

90

25

Закупівля котла
Ремонт даху

13

Терешківський ЗДО

23000, Вінницька обл., с.
1967
Глинянка, вул. Волошкова,48
23000, Вінницька обл., с.
1984
Кузьминці, вул. Івана Богослова,
12А
23000, Вінницька обл., с. Терешки 1961

60

45

14

Ялтушківський ЗДО

1927

90

38

15

Черешневий ЗДО

23000, Вінницька обл., с.
Ялтушків, вул. Миру,12
23000, Вінницька обл., с.
Черешневе, вул.. Леніна,6

Роботи по утеплен. фасаду
Ремонт даху
Заміна вікон (3 шт.)
Роботи по утеплен. фасаду

1989

50

17

Заміна дверей (1 шт.)

Роботи по утеплен. фасаду
Ремонт даху
Заміна дверей (16 шт.)
Кап. рем. вбиралень
Ремонт даху

66

Рисунок 58. Відповідність проєктної потужності ЗДО реальній наповненості
Таблиця 24. Шкільні навчальні установи Барської громади

№
п/п

Назва школи

Місце
Розташування

Рік побудови
чи
капремонту

Проектна
потужність

Напов-неність

Основна проблема

Барський ЗЗСО І-ІІІ ст.№1
Барський ліцей №2
Барський ЗЗСО І-ІІІст.№3

м.Бар,вул.Гагаріна,15

1968

960

614

Роботи по утеплен. фасаду

м.Бар,вул.ГероївМайдану,
13
м.Бар,вул.Со-борна,20/2

1967

1060

791

1929

375

454

1902

600

574

5.

Барський ЗЗСО І-ІІІст.№4
Войнашівський ЗЗСО І-ІІІ ст.

м.Бар,вул.Ге-роїв Майдану,5

Роботи по утеплен. фасаду
Заміна вікон та дверей
Роботи по утеплен. фасаду
К.р. сис-ми опалення
Заміна вікон та дверей
Роботи по утеплен. Фасаду

1937

800

408

6.

Луко-Барський ЗЗСО І-ІІІст.-ЗДО

с.Лука-Барська
вул.Калинова,8

1975

250

111

Ялтушківська ЗЗСО І-ІІІст.

с.Ялтушків,вул
Соборна,5

1970

980

293

Балківський ЗЗСО І-ІІСТ.-ЗДО

с.Балки, вул.
Гідності,34

1905

250

155

Гаївська ЗЗСО І-ІІст.-ЗДО

с.Гайове,вул.
Центральна,10

1995

320

70

1987

196

97

1933

320

80

1964

560

69

1961

200

76

1895

380

72

1.
2.
3.
4.

7.

8.

9.

с.Войнашівка, вул..Українсь-ка,1а

ГармацькийЗЗСО І-ІІст.

с.Гармаки,вул.
Соборна,52-Б

14.

Гулівський ЗЗСО І-ІІст.-ЗДО
Журавлівський ЗЗСО І-ІІст.
Івановецький ЗЗСОІ-ІІст.
КомаровецькийЗЗСО І-ІІст.-ЗДО

с.Гулі,вул.
Центральна,10
с.Журавлівка,
вул..Шкільна,1
с.Іванівці,вул..
Шкільна,23
с.Комарівці,вул
О.Щепансько-го,5А

15.

Кузьминецький ЗЗСО І-ІІст.

с.Кузьминці,
вул..Івана Богослова,14А

1960

200

85

16.

Мальчовецький ЗЗСО І-ІІст.-ЗДО

с.Мальчівці,
вул.Соборна,4

1890

120

64

17.

Матейківський ЗЗСО І-ІІст.-ЗДО
Мигалівецький ЗЗСО І-ІІст.-ЗДО

с.Матейків,
вул.Польова,4
с.Мигалівці.
вул.Миру.8

1979

180

63

1967

250

60

19.

Митківський ЗЗСОІ-ІІст.-ЗДО

с.Митки,вул.
Привокзальна1

1905

200

104

20.

Сеферівський ЗЗСО І-ІІст.-ЗДО

с.Сеферівка,
вул.Шкільна,
78А

1979

320

60

21.

Терешківський ЗЗСО І-ІІст.
Чемериський ЗЗСО І-ІІст.-ЗДО

с.Терешки
вул.Шкільна,7
с.Чемериське,
вул.Б.Хмельницького.25

1965

340

169

1989

192

55

10.

11.
12.
13.

18.

22.

23.

ОкладнянськийЗЗСОІст.-ЗДО

с.Окладне,вул..
Визволителів,17

1972

80

48

24.

Підлісноялтушківський
ЗЗСО І ст..-ЗДО

с.Підлісній Ялтушків,вул.
Дубова,1

1902

225

9

Роботи по утеплен. фасаду
К.р. сис-ми опалення
Заміна вікон (39 шт.)та дверей(9 шт.)
Роботи по утеплен. фасаду
Кап. рем. вбиралень
Ремонт даху
Заміна вікон (40 шт.)та дверей(20 шт.)
Роботи по утеплен. фасаду
Кап. рем. вбиралень
К.р. сис-ми опалення
Ремонт даху
Кап. рем. Вбиралень
Заміна газ. котла
Ремонт даху
Заміна вікон (5 шт.)
Роботи по утеплен. фасаду
Кап. рем. вбиралень
К.р. сис-ми опалення
Ремонт даху
Заміна вікон (12 шт.)та дверей(2шт.)
Роботи по утеплен. фасаду
Кап. рем. вбиралень
Ремонт даху
Заміна вікон (28 шт.)та дверей(10 шт.)
Водопостачання
Ремонт даху
Заміна вікон (45 шт.)та дверей(4 шт.)
Заміна вікон (17 шт.)та дверей(2 шт.)
К.р. сис-ми опалення
Ремонт даху
К.р. сис-ми опалення
Ремонт даху
Заміна вікон (12 шт.)та дверей(10 шт.)
Роботи по утеплен. фасаду
Ремонт даху
Заміна вікон (12 шт.)та дверей(17 шт.)
Кап. рем. вбиралень
Заміна вікон (6 шт.)та дверей(20 шт.)
Роботи по утеплен. фасаду
Ремонт даху
Водопостачання Заміна дверей (2 шт.)
Кап. рем. вбиралень
К.р. сис-ми опалення
Заміна вікон (8 шт.)та дверей(15 шт.)
Кап. рем. вбиралень
К.р. сис-ми опалення
Ремонт даху
Заміна вікон (14 шт.)та дверей(8 шт.)
Роботи по утеплен. фасаду
Роботи по утеплен. фасаду
К.р. сис-ми опалення
Ремонт даху
Заміна вікон (26 шт.)
Кап. рем. вбиралень
Ремонт даху
Заміна вікон (1 шт.)та дверей(10 шт.)
Ремонт котла
Водопостачання
Заміна вікон (3шт.)та дверей(2 шт.)
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Рисунок 59. Співвідношення наповненості і проєктної потужності шкільних навчальних закладів громади

Рисунок 60. Вартість утримання однієї дитини в НЗ громади
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Рисунок 61. Вартість утримання дітей в дошкільних навчальних закладах громади

В громаді функціонують наступні навчальні заклади вищої і середньої освіти:
- Відокремленний структурний підрозділ (ВСП) «Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва Національного транспортного університету».
Навчається 588 студентів, може навчатися близько 1600 чоловік. Навчають
таким

професіям:

технік-будівельник,

технік-механік,

землевпорядник,

автомобільні перевезення, інженер з безпеки руху.
- Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського». Тут навчається 742 студентів, може
навчатися

1540

особи.

Професії:

журналісти,

правознавці,

вчителі

образотворчого та музичного мистецтва, вихователі дитячих садочків та
вчителі початкових класів.
- Державний навчальний заклад «Барський професійно-будівельний ліцей».
Навчається 273 студентів, може навчатися 450 особи. Професії: маляри,
штукатури, електрогазозварювальники, оператори комп’ютерного набору,
столяри.
- Кузьминецький професійно аграрний ліцей. Навчається 200 студентів,
може навчатися близько 400 чоловік. Професії: кухар, кондитер, трактористмашиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів.
Всього у Барській громаді станом на 2021 рік навчається 1803 студентів.
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Рисунок 62. Кількість студентів в Бару

Висновок: Освітня мережа Барської громади здатна забезпечити не лише
базовий рівень освіти, але й отримати професійну та передвищу освіту за рядом
популярних напрямків. Недостатня кількість дітей у навчальних закладах
громади характерна для сільської місцевості (Глинянка, Мальчівці, Ялтушків).
Такий стан речей викликаний негативним демографічним приростом і високим
рівнем міграції до міських територій.
Мережа закладів соціальної допомоги та реабілітації
КУ «Інклюзивно-Ресурсний центр»
Завдяки розвитку освітньої реформи інклюзивне навчання активно
впроваджується в заклади загальної середньої та дошкільної освіти Барської
міської територіальної громади.
Станом на квітень місяць 2021року
створено 37 інклюзивних класів та 12 інклюзивних дошкільних груп. В
інклюзивному класі чи дошкільній групі працює не лише вчитель, або
вихователь поруч з дитиною під час занять, але й асистент вчителя (асистент
вихователя). Це дозволяє організувати навчальну діяльність дитини з
особливими
освітніми
потребами відповідно до її індивідуальних
особливостей та психофізичних можливостей.
Саме інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ) спрямовані забезпечити права
дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18-ти років на здобуття
дошкільної та загальної середньої освіти.
Для того щоб створити інклюзивний клас або групу, батькам або
законним представникам дитини потрібно звернутись в інклюзивно70

ресурсний центр для проходження комплексної психолого-педагогічної
оцінки розвитку дитини.
Рішенням 21 сесії Барської районної ради 7 скликання від
22.02.2018р. створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр»
Барської районної ради Вінницької області.
Основні напрями роботи ІРЦ:
- проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей
від 2 до 18 років за новітніми стандартизованими методиками
фахівцями, що пройшли навчання та мають відповідні сертифікати для
роботи з ними;
- надання корекційно-розвиткових послуг;
- інформаційно-просвітницька діяльність;
- забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими
освітніми потребами;
консультування
батьків або законних представників дітей,
методична допомога педагогічним працівникам.
Кожен з батьків, що має дитину з особливими освітніми потребами віком
від 2 до 18 років, якщо дитина має тяжкі порушення психофізичного розвитку
може звернутися по допомогу до ІРЦ за місцем проживання.
На даний час до КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Барської міської ради
звернулось 239 дітей з особливими освітніми потребами. Проведено 168
комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини. Центр надає
корекційно-розвиткові послуги (логопед, психолог, дефектолог, реабілітолог).
Всього 83 дитини регулярно відвідують корекційні заняття. Щоденно
фахівці центру
проводять консультування та надають рекомендації
педагогічним працівникам, батькам або законним представникам дитини , щодо
подальшого навчання та виховання дитини з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивного навчання.
Кабінети фахівців ІРЦ
оснащені сучасними
дидактичними
та
розвитковими матеріалами. Наявний тренажерний комплекс для роботи з
дітьми з порушенням опорно-рухового апарату, сенсорна кімната. На території
ІРЦ розташований інклюзивний ігровий майданчик.
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Рисунок 63. Фото надання корекційно-розвиткових послуг в ІРЦ

Комунальну установу Центр надання соціальних послуг Барської
міської ради, що надає соціальні послуги дітям, сім’ям із дітьми, молоді,
особам з інвалідністю, пенсіонерам, бездомним, звільненим та іншим
вразливим категоріям населення.

Визначено ті соціальні послуги, яких

потребує громада та їх кількість, що забезпечує ефективне використання
фінансів, кадрів та впровадження ефективної

соціальної політики, яка

дозволить максимально задовольнити соціальні потреби мешканців громади.
Структура Центру створена з урахуванням потреб Барської територіальної
громади, до складу якого входять такі структурні підрозділи:
1.Відділення соціальної допомоги вдома, завданнями якого є: виявлення
одиноких громадян, які потребують соціально-побутового обслуговування та
допомоги та забезпечення якісного соціального обслуговування (надання
соціальних послуг).
2.Відділення

стаціонарного

догляду

для

постійного

або

тимчасового

проживання (соціальний центр «Милосердя»), завданням якого є забезпечення
належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування одиноким
непрацездатним громадянам, які потребують стороннього догляду і допомоги;
3.Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю
центр «Еверест»)

здійснює денний догляд та

(реабілітаційний

надання соціальних послуг

особам з функціональними обмеженнями на безоплатній основі. Головна мета
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відділення - відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану,
адаптація та інтеграція у суспільство.
4. Відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, основними
завданнями відділення є: проведення соціально-профілактичної роботи,
спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб і
сімей з дітьми та надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних
послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним
органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних
життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.
Для зняття соціальної напруги у територіальній громаді міста постійно
втілюються у життя нові підходи та методи фахівців із соціальної роботи. У
перспективі роботи: подолання та мінімізація СЖО; забезпечення 100%
влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування до
сімейних форм виховання;

забезпечення населення повним спектром

соціальних послуг; зменшення кількісних показників домашнього насилля чи
насилля

за

ознакою

статі;

охоплення

100%

населення

соціальною

профілактикою і вивчення потреб осіб з інвалідністю та людей похилого віку,
здійснення заходів щодо їх задоволення тощо.

Рисунок 64.Фото з соціального центру «Миля»

Мережа закладів охорони здоров’я
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1. КНП «Барська міська лікарня» є багатопрофільним лікувальним
закладом, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в умовах
цілодобового стаціонару, а також амбулаторно-консультативну, діагностичну,
лікувально-діагностичну медичну допомогу населенню Барської міської
територіальної громади Вінницької області та іншим особам, відповідно
наявних договорів та зобов’язань лікарні. Також лікарня може бути базою для
виробничої практики студентів вищих навчальних медичних закладів усіх
рівнів акредитації. У травні 2013 р. заклад отримав статус «Лікарня,
доброзичлива до дитини». В 2019 році експертною групою Департаменту
охорони здоров'я та курортів Вінницької ОДА проведена експертна оцінка
про відповідність закладу стандартам державної акредитації, в результаті якої
лікарні присвоєна вища акредитаційна категорія та видано сертифікат за
№000127.
За результатами проведеного у 2020 році рейтингового аналізу
діяльності суб’єктів господарювання України КНП «Барська міська лікарня»
була нагороджена почесним званням «Лідер галузі» в рейтингу по Україні та
по

Вінницькій

області

(«Золото»

серед

державних

і

комунальних

підприємств).
- Лікарня має чинний договір за №0682-Е420-Р000 з НСЗУ про
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 2020
р. за 15 пакетами медичних послуг:
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
- стаціонарна

допомога

дорослим

та

дітям

без

проведення

та

третинна

хірургічних операцій;
- медична допомога при пологах;
- амбулаторна

вторинна

(спеціалізована)

(високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям,
включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу;
- гістероскопія; езофагогастродуоденоскопія; колоноскопія;
- цистоскопія; бронхоскопія;
- психіатрична допомога дорослим та дітям; діагностика, лікування та
супровід осіб із ВІЛ;
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- лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок
вживання

опіоїдів

із

використанням

препаратів

замісної

підтримувальної терапії;
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
-

Рисунок 65. Фото КНП «Барська міська лікарня»

2. КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної
допомоги» є – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що
надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним
обслуговуванням

населення

Барської

міської

територіальної

громади

Вінницької області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та
підтримання громадського здоров’я.
КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»
працює в умовах першого етапу медичної реформи з липня 2018 р. згідно
договору з НСЗУ № 0000-58Е5-М000 про медичне обслуговування населення
за програмою медичних гарантій. Основні медичні послуги в рамках
первинної медичної допомоги:
- динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням
фізікальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження;
- проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм,
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отруєнь, а також патологічних і фізіологічних станів;
- надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного
чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і не
потребують

надання

екстреної,

вторинної

або

третинної

медичної

допомоги;
- проведення лабораторних досліджень на загальний аналіз крові з
лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний
холестерин, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;
- проведення тесту на антиген SARS-CoV-2;
- лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 під час самостійного звернення
пацієнта.
Таблиця 25. Мережа амбулаторій загальної практики сімейної медицини та ФАПів/ФП громади

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Бар
Бар №1
Балки
Ялтушків
Іванівці
Кузьминці
с-щ Бар
Терешки
Фельдшерсько-акушерський пункт/ФП
Лука – Барська
Мигалівці
Матейків
Комарівці
Гармаки
Гайове
Гулі
Мальчівці
Антонівка
Чемериське
Журавлівка
Міжлісся
Митки
Ходаки
Черешневе
Підлісний Ялтушків
Мирне
Киянівка
Степанки
Трудолюбівка
Буцні
Сеферівка
Семенки

3. КНП "Барська міська стоматологічна поліклініка" є лікувальним
закладом, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу по
стоматологічним послугам (в т.ч. зубопротезування).
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Також на території Барської громади практикують ще близько 10 приватних
стоматологічних кабінетів.

4.

Медичний

центр

МED

ОK

(Бар)

приватний

медичний

заклад

(консультативні послуги первинної та вторинної медичної допомоги)

та

лабораторні дослідження.

Заклади культури та спорту
Культурна і спортивна інфраструктура Барської громади є характерною для
сільських територій України, за винятком адмінцентру. У місті Бар активно
розвивається молодіжний спорт, діє ряд артистичних об‘єднань, а місцеві
бібліотеки перетворюються в центри громадської активності.
Барська ДЮСШ протягом свого існування трансформувалася в багатьох
видах спорту і вийшла на міжнародний рівень. На сьогодні в ній
нараховується понад 500 учнів та 14 тренерів, які займаються у відділеннях
футболу, баскетболу, вільної боротьби, боксу, легкої атлетики. У 2015 року
при

Барській

ДЮСШ

багатофункціональний

на

міському

універсальний

стадіоні

спортивний

було

відкрито

майданчик

із

синтетичним покриттям «СпортСмайл» з трибунами на 168 глядацьких місць.
За рахунок співфінансування районного (709 тис. грн.), міського (365 тис. грн.)
бюджетів та коштів Фонду державного регіонального розвитку (500 тис. грн.)
вдалося втілити в життя мрію багатьох барчан, які сповідують здоровий спосіб
життя. На новому майданчику можна займатися такими видами спорту, як
баскетбол, волейбол, міні-футбол та великий теніс.
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Рисунок 66. Фото Барської ДЮСШ

У 2019 році відбулося урочисте відкриття після реконструкції спортивної
зали та адміністративного приміщення ДЮСШ, загальною кошторисною
вартістю 8 мільйонів 200 тисяч гривень з акумульованих коштів державного,
районного та міського бюджетів. Після реконструкції школа набула сучасного
вигляду і стала одним з кращих спортивних об’єктів в області. Хостел на 26
ліжок, тренажерна зала, спортивна зала на 92 глядацьких місць із новітнім
освітленням та спортивним обладнанням стали окрасою спортивного закладу.
Загалом на території громади діє 30 бібліотечних закладів, 39 сільських клубів і
Барський Будинок Культури

Рисунок 67. Фото виставки в Барській бібліотеці
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Місткість бібліотек: 5-55 місць.
Найбільша – КЗ «Барська публічна бібліотека» (55)
Найменша – бібліотека у с. Шершні, Киянівцях і Комарівцях (5-6 місць).
Місткість клубів і БК: 100-450 місць.
Найбільший – БК у Бару (450),
Найменші – СК у Сеферівці, Семенках і Мирному (100-105)
Таблиця 26. Бібліотечні заклади Барської громади
СПОРУДА
КЗ «Барська публічна бібліотека»

Місткість
55
30
10
15
20
12
8
15
15
15
6
6
12
15
15
20
5
15
15
12
8
10
12
15
20
15
8
6
5
20

Барська бібліотека для дітей
Антонівська сільська бібліотека
Балківська сільська бібліотека
Гармаківська сільська бібліотека
Гаївська сільська бібліотека
Голубівська сільська бібліотека
Гулівська сільська бібліотека
Івановецька сільська бібліотека
Журавлівська сільська бібліотека
Киянівська сільська бібліотека
Комаровецька сільська бібліотека
Кузьминецька сільська бібліотека
Луко-Барська сільська бібліотека
Мальчовецька сільська бібліотека
Матійківська сільська бібліотека
Мирнівська сільська бібліотека
Мигалівецька сільська бібліотека
Міжліссянська сільська бібліотека
Митківська сільська бібліотека
Окладняська сільська бібліотека
Підлісноялтушківська сільська бібліотека
Сеферівська сільська бібліотека
Слободоялтушківська сільська бібліотека
ст.Бар сільська бібліотека
Терешківська сільська бібліотека
Ходацька сільська бібліотека
Чемериська сільська бібліотека
Шершнівська сільська бібліотека
Ялтушківська сільська бібліотека

Події чи заходи, що викликають найбільший приплив гостей

Засідання клубів за інтересами, заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, літературні години, презентації книг, конференції,
квести, літературно-художні вернісажі, літературний диліжанс
Засідання клубів за інтересами, заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат літературні години, презентації книг, конференції,
квести,народознавчі уроки, бібліографічні уроки, літературно-художні вернісажі, літературний диліжанс
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, народознавчі уроки, бібліографічні уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки

Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Засідання клубів за інтересами, літературні години, презентації книг, конференції, квести
Народознавчі
уроки, бібліографічні
уроки
Заходи на відзначення
знаменних та
пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки

Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки
Заходи на відзначення знаменних та пам’ятних дат, бібліотечні та народознавчі уроки

У населених пунктах Барської міській територіальній громаді діють
сільські клуби, а в адмінцентрі – Барський будинок культури. Періодично
проводяться заходи з нагоди державних, релігійних та професійних свят і
концерти, громадські слухання.
Таблиця 27. Місткість споруд культурного призначення в громаді (клуби, будинки культури)
Споруда
КЗ «Барський міський БК»
БК с.Гайове
БК с.Гармаки
БК с.Гулі
БК с.Журавлівка
БК с.Іванівці
БК с.Комарівці
БК с.Кузьминці
БК с.Лука Барська
БК с.Мальчівці
БК с.Матейків

Місткість
450
250
300
450
300
250
350
450
450
450
300

Події чи заходи, що викликають найбільший приплив гостей
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
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БК с.Міжлісся
БК с.Окладне
БК с.Підлісний Ялтушків
БК с.Терешки
КЗ «Антонівський сільський клуб»
Клуб с.Бригидівка
Клуб с.Буцні
Клуб с.Васютинці
Клуб с.Голубівка
Клуб с.Козарівка
Клуб с.Колосіївка
Клуб с.Киянівка
Клуб с.Лядова
Клуб с.Мартинівка
Клуб с.Мигалівці
Клуб с.Мирне
Клуб с.Митки
Клуб с.Сеферівка
Клуб с.Сименки
Клуб с.Слобода Ялтушківська
Клуб с.Степанки
Клуб с.Трудолюбівка
Клуб с.Ходаки
Клуб с.Чемериське
Клуб с.Черешневе
Клуб с.Шершні
Клуб с.Шпирки
Клуб с.Ялтушків

250
200
450
450
250
120
120
160
130
100
200
250
100
250
300
100
200
100
105
150
250
200
120
200
120
100
200
160

Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
____
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
фольклорних колективів, робота клубів за інтересами.
Культуро – дозвіллєві заходи : тематичні, театрально – концертні, літературо – художні. Проведення свят, конкурсів, вечорів відпочинку. Діяльність любительських об’єднань,
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Рисунок 68. Фото Будинку Культури у місті Бар. Джерело: Facebook

В громаді є аматорські формування, в тому числі вокальнохорові,

музично-інструментальні, театральні, фольклорні. Проводяться

культурно-масові заходи - виставки творів мистецтва, вистави та концерти
аматорських колективів та інші культурно-освітні та розважальні заходи.
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Рисунок 69. Фото із святкування Дня незалежності України

У Бару також діє музична школа на 100 дітей, театральне об’єднання
«Барський МХАТ», 15 хорових та танцювальних об’єднань і гуртків.
Барський міський художній аматорський театр (скорочено Барський
МХАТ) було засновано у 2016 році Іриною Дєдовою і Романом Григор’євим. За
4

роки

було

(М.Старицький),

поставлено

3

повноцінні

«Сто

тисяч»

вистави:

(Карпенко-Карий),

«По-модньому
«Фараони»

(О.Коломієць).
В січні 2020 року пройшов кастинг по відбору акторів на ролі в новій
постановці театру «Тітонька Чарлі». З 2019 року Барський МХАТ отримав
реєстрацію як громадська організація, з липня 2020 колективу присвоєно звання
«народний аматорський».
Режим карантину, введений по всій Україні через загрозу поширення
COVID-19, змусив Барський міський театр шукати нові форми вираження
творчості та комунікації з глядачем, зокрема успішно впроваджено практику
створення аудіоконцертів, що транслюються по радіо та у соціальних мережах.
Для реалізації культрно-мистецьких проєктів театр активно залучає
інвестиції. У 2019-2020 рр. було отримано грантову підтримку від
Українського культурного фонду та Дому Європи на загальну суму понад
800 тисяч гривень.
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Учасники колективу беруть участь в Міжнародних та Всеукраїнських
конкурсах. На сьогодні в переліку нагород Гран-прі, перші, другі та треті місця
і особлива відзнака від організаторів конкурсу «Сурми звитяги».
За час існування вистави театру переглянули понад 3000 людей, публікації
про театр у соцмережах facebook, instagram, всеукраїнських, обласних та
місцевих ЗМІ охопили понад 150 тисяч користувачів, що сприяє не лише
поширенню інформації про колектив, а й популяризації міста Бара як активного
культурно-мистецького осередку Поділля. Всі відеоматеріали театру можна
знайти на YouTube-каналі «Барський МХАТ».

Рисунок 70. Театральна вистава у виконання Барського МХАТ

Культурні події і заходи на території Барської громади
15 липня 2019р. на теренах Барської громади відбувся І обласний історикокультурний фестиваль «Володієвецьке весілля», приурочений 119-ій річниці
знакової події – вінчання в храмі Іоанна Богослова села Володієвець першого
президента Української Народної Республіки в екзилі Андрія Лівицького та
письменниці-мемуаристки Марії Ткаченко.
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Рисунок 71. Фото із святкування Дня незалежності України

Районний спортивний фестиваль «Бар-спортивна столиця Поділля»
14 вересня 2019р. під головуванням тодішнього голови райдержадміністрації
Володимира Саволюка та голови районної ради Михайла Піддубного відбувся
районний спортивний фестиваль "Бар - спортивна столиця Поділля".
Глядачі мали змогу відвідати різноманітні змагання з різних видів спорту, взяти
участь у велопробігу прихильників здорового й активного способу життя,
підтримати спортсменів під час показових виступів.
2020 рік розпочатий першим районним фестивалем «Різдвяна зірка», який
проходив на майдані Святого Миколая у Барі. На гостей фестивалю чекали
тематичні фотозони, виставка Різдвяних зірок від територіальних громад
району, виставка витинанок «Вісники Господньої волі у витинанці» від Тетяни
Рудик, відеоряд фоторобіт пейзажів нашого районного центру та Прибар’я від
Сергія Попіка. Усім учасникам святкового дійства додавали особливого
настрою купання у хрещенській воді, частування запашною юшкою та
стравами національної кухні.
У 2017 і 2018 роках в Бару проводився фестиваль Apple Bar, який мав на меті
промоцію потенціалу територій громади у розвитку садівництва і ягідництва.
На території громади функціонує Польський Дім, який надає освітні і культурні
послуги, скеровані зокрема на мешканців, які мають польське походження.
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Рисунок 72. Польський Дім у місті Бар

2.18. Стан навколишнього природнього середовища
Територія Барської громади характеризується

помірним

техногенним

навантаженням на навколишнє природне середовище, внаслідок відсутності на
її території зон екологічного лиха та потужних об'єктів-забруднювачів
довкілля.
Проте, при сучасних умовах господарювання розвиток економіки і
виробництва, а також урбанізація внаслідок впливу Вінниці виробництва може
призвести до значного зростання антропогенного навантаження та загроз
екологічній безпеці.
При

тому,

що

Вінниччина

є

переважно

сільськогосподарським

регіоном, по обсягам викидів від стаціонарних джерел область за даними
2013 року займає 6 місце по Україні (3,5% від загальних викидів по Україні), у
2017 році – 5 місце (6% від загальних викидів).
Таблиця 28. Екологічний стан
Кислотність атмосферних опадів
Сумарний вміст основних іонів SO4²,
Ca², Na
Екологічна оцінка якості поверхневих
вод

6,3 рН за 1996 -2005 рр.
19 мг/л за 1996 -2005 рр.
Мінералізація поверхневих вод – 300 – 600 мг/л за 1994 -2004 рр.
Величина інтегрального екологічного індексу – 2,8.
Сольовий склад:
Клас якості води - ІІ
Категорія якості води - 2
Характеристика вод за якістю – дуже добра
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Інтенсивність міграції токсичних
речовин у водному середовищі
ландшафтів
Деградація грунтів
Інтенсивність водної ерозії
Яружність земель
Водний режим ґрунтів

Внутрішня енергія гумусу в грунтах
Забрудненість ґрунтів залишками
пестицидів та важкими металами
Інтенсивність емісії СО2 із грунтів в
атмосферу
Стійкість грунтів до забруднення і
міграції забруднювачів
Спроможність ґрунтів до
самоочищення
Забрудненість території цезієм-137
(станом на 1998 р.)
Забрудненість території стронцієм-90
(станом на 1998 р.)
Забрудненість території ізотопами
плутонію
(станом на 1998 р.)
Стан сучасних ландшафтів
Умови проживання населення

Трофо-сапробіологічні показники:
Клас якості води - ІІІ
Категорія якості води - 4
Характеристика вод за якістю – задовільна
Специфічні показники токсичної дії:
Клас якості води - ІІ
Категорія якості води - 3
Характеристика вод за якістю – добра
Підвищена
Рівень небезпеки – катастрофічний.
Еродованість землі – понад 50% від загальної площі ріллі (1996 р.).
Рівень втрат орного шару грунту – середній.
Фактичні втрати за рік – 10,1 – 15,0 т/га.
(за період 1970- 2000 рр.)
Площа земель під ярами – 0,11 – 0,20% від площі суходолу Барського району, (2004
р)
Заплава Рову.
Водний режим – промивний.
Тип зволоження – грунтово-атмосферне з додатково повеневим
Околиця міста.
Водний режим – періодичнопромивний.
Тип зволоження – атмосферне та атмосферне з додатковим поверхневим
Вміст внутрішньої енергії гумусу в опорному шарі ґрунту 0 – 30 см – 6,1 – 8,0 ккал/га
Вміст внутрішньої енергії гумусу в гумусовому профілі ґрунтів – 12,6 – 15,30 ккал/га
Найнижча
Заплава Рову – понад 950 г/м²
Околиця міста – 450 – 700 г/м²
Заплава Рову – поза класифікацією
Околиця міста – низька. Коефіцієнт стійкості - 0,29 – 14,2.
Заплава Рову – дуже низька
Околиця міста – нижче від середньої
0,1 – 0,27 Кі/км²
4 – 10 кБк/м²
до 0,054 Кі/км²
до 2 кБк/м²
до 0,001 Кі/км²
до 0,04 кБк/м²
Заплава Рову – високий, понад 50%
Околиця міста – низький – 10 – 20%
Помірно сприятливі

На території Барської міської територіальної громади побудований

та

введений в експлуатацію в 2012 році полігон, який розрахований для
прийому, складування

твердих побутових відходів, будівельного сміття,

промислових нетоксичних відходів та змету з дорожніх покриттів.
Потужність полігону по складуванню ТПВ

складає 291551 м3

(або

256 493 т. в ущільненому стані) відходів на площі 5 га, в т.ч. під зону
складування відведено 4,1426 га.
Розрахункова кількість обслуговуючого населення полігоном на перший
рік експлуатації - 17 800 тис. чол. останній рік – 24 600 тис. чол.
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Будівництво полігону згідно проекту розраховане на 3 черги, станом на
сьогодні введена та використовується перша черга будівництва.
Орієнтовний обсяг захоронення ТВП станом на 2020 рік складає 28% від
загальної потужності полігону ТПВ.
За результатами конкурсу

на території

Барської міської ОТГ згідно

рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання №8
визначено виконавцем

від 06.04.2021 року

послуг із поводження з побутовими відходами

комунальне підприємство «Бар-благоустрій», яке забезпечене матеріальнотехнічною базою (5 автомашин сміттєвозів та 4 одиниці іншої спецтехніки)
та забезпечене кваліфікаційним складом обслуговуючого персоналу згідно
затвердженого штатного розпису підприємства.
На території Барської міської ТГ розроблена схема розташування
контейнерних майданчиків для
твердим бетонним покриттям

роздільного збору ТПВ з огорожею та

у кількості 20 штук.

Для збору відходів

використовуються контейнера ємністю 0,7 м3 та 1,1 м3 в кількості 262 шт. та
сітки для сортування ПЕТ- пластику та скла 50 шт.
Окрім того всі навчальні заклади, установи та організації міста забезпечені
контейнерами для збору сміття в необхідній кількості.
На стадії реалізації проект «Нове будівництво сміттєсортувального
комплексу на території Івановецької сільської ради Барського району
Вінницької області (коригування)». На разі проведено модернізацію існуючої
сміттєсортувальної лінії та побудовано металевий ангар розміром 9*4м.
Проектна потужність сортувальної станції в Бару становить 15 т/зміну або
4740 т/рік.
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Рисунок 73. Смітттєсортувальний комплекс Барської громади (с. Іванівці). Джерело Barnews

Ключові екологічні проблеми громади
Екологічна ситуація на території громади характеризується відносною
стабільністю показників.
Разом з тим, для міста характерні такі проблеми:
- забруднення атмосферного повітря викидами транспорту і промислових
підприємств;
- наявність за межами міста несанкціонованих звалищ і смітників твердих
побутових відходів й відходів будівництва;
- недосконала система збору, сортування, вивезення та утилізації сміття;
- перевантаження Барського міського полігону ТПВ;
- недостатній рівень озеленення міста, велика кількість старих аварійнонебезпечних дерев;
- недостатній рівень роботи щодо охорони водних ресурсів;
- відсутність системної роботи за доглядом і збереженням зелених насаджень,
паркових зон і ландшафтних заказників;
- недостатній рівень розвитку екологічного виховання та громадських рухів із
захисту довкілля. Очистка колодязів, природніх джерел, розорювання
прибережно захисних смуг, незаконне вирубування дерев, паління трави.
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3. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ
3.1. Прогнози і сценарії розвитку Барської громади до 2030 року
Прогнози і сценарії розвитку Барської громади проводились із
врахуванням підсумків соціально-економічного аналізу території громади,
проведеного у 2017 і 2021 роках, підсумків опитування мешканців і бізнесу і
загальнонаціональних трендів.
Для сценарного моделювання розвитку подій на місцевому рівні обрано
три можливі варіанти: негативний, інерційний, модернізаційний.
При негативному сценарії розвитку буде продовжуватись суттєве
скорочення кількості населення, яке до 2050 року може сягнути навіть 19423
осіб. Зростатиме частка осіб похилого віку і частка пустуючих приватних
будинків і

соціальних об’єктів (школи, садочки, культурні

заклади).

Спостерігатиметься значна розпорошеність зусиль місцевої влади на утримання
в належному стані сільської інфраструктури. В економічному відношенні
зростатиме частка сільського господарства і перетворення управління
земельними ресурсами у екстенсивну модель. Через зменшення кількості
населення відчуватиметься занепад сфери обслуговування і зростання ролі
міста Бар, як урбаністичного центру громади. Значна частина населення
шукатиме роботу у великих містах, як Вінниця і за кордоном.
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Рисунок 74. Прогноз до 2050 року зменшення кількості населення в громаді при збереженні існуючих трендів

Інерційний сценарій розвитку громади передбачатиме поступове
скорочення кількості населення з поєднанням елементів проактивної діяльності
місцевої влади, із врахуванням повноважень, які вона отримала після реформи
децентралізації. Завдяки державним субвенціям і трансфертам рівень освітніх і
медичних

послуг

утримуватиметься

на

мінімально

належному

рівні.

Впроваджуватиметься ряд точкових проєктів із покращення соціальної,
спортивної і бізнес-інфраструктури. Економіка громади не зазнаватиме значних
змін. Частка промисловості в економіці поволі поступатиметься частці
сільського господарства, кількість самозайнятих осіб зменшуватиметься
відповідно до наявних статистичних даних (із 1600 у 2016 році до 1272 у 2020 і
1000 у 2030.). За інноваційними послугами у сфері обслуговування і бізнесу
населення звертатиметься до обласного центру Вінниці, якість освітніх послуг
у місцевих вишах і навчальних закладах не набуватиме інноваційних рис.
Відповідно до модернізаційного сценарію спостерігатиметься синергія
при поєднанні зусиль національного, регіонального і місцевого рівня влади,
при активній співпраці з бізнесом і громадськістю.
З’являться інноваційні інструменти розвитку підприємницької активності
населення і приваблива інвестиційна оферта території громади. Як особлива
перевага буде представлена можливість розвитку малої переробки продукції
садівництва і ягідництва для сільських територій громади. Промислові
підприємства міста Бар за підтримки місцевої влади зможуть знайти нові ринки
збуту для своєї продукції і розширити виробництво і кількість робочих місць.
Освітня пропозиція місцевих закладів освіти буде достосована до потреб ринку
(передусім місцевого) і їхні випускники зможуть отримувати привабливі
пропозиції працевлаштування відразу після закінчення навчання.
Швидке зростання економіки в громаді спричинить зростання бюджетних
надходжень і збільшення сумки коштів на проактивну діяльність в рамках
бюджету розвитку. Барська громада активно впроваджуватиме Бюджет
громадських ініціатив, конкурси для підприємців, розбудовуватиме бізнесінфраструктуру в громаді.
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Місто Бар – адмінцентр громади, привертатиме увагу відомих світових
продуктових та інших мереж, які відкриватимуть тут свої представництва і
створюватимуть нові робочі місця. Швидко зростатиме кількість туристів і
об’єктів туристичної інфраструктури.
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3.2 Стратегічне бачення розвитку Барської міської територіальної громади
(сформоване за результатами засідання робочої групи 20 квітня 2021 року
шляхом узагальнення бачення окремих її членів із врахуванням думок
мешканців, зібраних під час їх прямого опитування і соціально-економічного
аналізу території громади, проведеного у березні-квітні 2021р.).

Рисунок 75. Стратегічне бачення

91

3.3. SWOT -аналіз Барської громади
(за результатами засідання робочої групи, яке відбулось 20 квітня 2021 року)
Таблиця 25. SWOT-аналіз території Барської громади
Сильні сторони
1. Наявність великих і середніх підприємств і фермерських
господарств - платників податків.
2. Розвинені транспортні комунікації (залізнична гілка,
розташування на дорогах Т0229 і Т0610, 39 км до траси М12/Е50 та
36 км до траси М21).
3. Клімат сприятливий для ведення сільського господарства
(особливо садівництва та ягідництва).
4. Наявність кваліфікованої робочої сили для сільського
господарства, сфери послуг і промисловості.
5. Наявність вільних земельних ділянок, привабливих для
зовнішніх інвесторів у сфері сільського господарства,
промисловості і туризму, розроблений інвестиційний каталог
громади.
6. Інноваційний потенціал місцевих підприємств (зокрема
Барського машинобудівного заводу).
7. Наявність в Бару перед вищих та середньо-професійних
навчальних закладів.
8. Добре розвинена галузь культури (міський театр, фестивалі,
регіональні традиції традиції).
9. Активно розвивається спорт та спортивна інфраструктура.
10. В адмінцентрі громади доступні якісні соціальні постуги (РЦ
«Еверест», ЦНАП та центр «Милосердя» для людей похилого віку).
11. Велика кількість туристичних переваг (Барська фортеця, річка
Рів), цікава історія громади (Бона Сфорца, Барська Конфедерація,
козацькі традиції – Іван Виговський).
12. Активна співпраця із закордонними містами-побратимами
(Стараховіце, Квідзин та Рибнік).
13. У Бару добре розвинене позашкілля (зокрема музична школа).
14. Розвинені медичні послуги вторинного рівня (Барська лікарня)
15. Потенціал використання відновлювальних джерел енергії.
16. Наявні корисні копалини: глина, пісок, вапняк та торф.
17. Високий рівень газифікації сіл.
18. Завершується будівництво сортувальної станції.

Можливості
1. Покращення бізнес-клімату в Україні.
2. Участь у програмах міжнародної технічної допомоги,
національних і регіональних програмах.
3. Зростання попиту на продовольчі товари на світовому ринку, що
стимулюватиме виробництво та переробку продукції сільського
господарства.
4. Зростання популярності cільського, зеленого, культурного,
світоглядного туризму в Україні та Європі.
5. Підвищення інвестиційної привабливості держави, регіону і
громади.
6. Завершення реформ у державі (адмінтерустрій субрегіонального
рівня, медична, освітня).
7. Імплементація Угоди про Асоціацію з ЄС (збільшення квот на
експорт місцевої продукції).
8. Реалізація проєктів міжмуніципального характеру при співпраці
із сусідніми громадами (поводження з відходами, туризм, спорт,
соціальні, адміністративні, медичні послуги).
9. Розвиток відновлювальної енергетики.
10. Доступність кредитів для населення і бізнесу.
12. Впізнаваність регіональної продукції та туристичних переваг на
національному та міжнародному рівнях.
13. Діджиталізація послуг.

Слабкі сторони
1. Значна кількість доріг громади в незадовільному стані, відсутність
освітлення у частині населених пунктів
2. Низький рівень народжуваності, старіння населення.
3. Незадовільний стан навколишнього середовища (стихійні сміттєзвалища,
у сільській місцевості відсутня система поводження з відходами,
забрудненість водойм стоками).
4. Відсутність достатньої кількості робочих місць, особливо для молоді,
низький рівень середньої зарплати.
5. Відсутність швидкісного Інтернету в низці населених пунктів.
6. Проблеми з водопостачанням у низці населених пунктів у сільській
місцевості.
7. Низький рівень доступності публічних просторів у громаді для осіб з
інвалідністю.
8. Застаріла містобудівна документація низки населених пунктів громади
(60-70-ті роки).
9. Велика кількість пустуючих промислових майданчиків (колишніх
підприємств).
10. Низький відсоток переробки продукції сільського господарства.
11. Низький рівень громадської активності.
12. Низький рівень пожежної безпеки.
13. Замулення річок і Барського ставу (р. Рів).
14. Недостатня кількість зон для паркування у м. Бар (особливо в районі
ринку).
15. Нерозвинене транспортне сполучення між населеними пунктами ОТГ.
16. Значний відсоток тіньового бізнесу.
17. Недостатній розвиток галузі будівництва і соціального житла для
населення.
18. Низький відсоток термомодернізації інфраструктурних обєктів
соціальної сфери.

Загрози
1. Міграція населення до великих міст, сусідніх громад та за кордон.
2. Негативні наслідки змін клімату.
3. Зменшення запасів підземних і поверхневих вод.
4. Нестабільність національної валюти.
5. Продовження війни на Сході країни.
6. Зростання цін на енергоносії.
7. Нестабільна політична ситуація в регіоні і державі.
8. Продовження карантинних обмежень у зв’язку із поширенням епідемії
коронавірусу
9. Уповільнення темпів впровадження реформ, або їх скасування.
10. Посилення конкуренції між громадами за зовнішні ресурси.
11. Зростання вартості кредитів для купівлі житла і оновлення матеріальної
бази підприємств.
12. Зростання террористичних загроз в регіоні та країні в цілому.
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Стратегії дій з огляду на визначені фактори SWOT (SWOT-матриці)
SWOT-аналіз можна завершити в моменті визначення факторів
сильних і слабких сторін, можливостей і ризиків, внесення їх у відповідні
квадранти. Однак користь цього математичного інструменту проявляється
лише тоді, коли ці фактори будуть використані для визначення
стратегічної позиції громади.
Це можна досягти, конфронтуючи сильні та слабкі сторони із факторами,
які є у зовнішньому оточенні.
Типи стратегій, які можуть з’явитись, показані на ілюстрації нижче:
Зовнішнє оточення
O - Можливості
T- Загрози
Внутрішні
фактори

S
Сильні сторони

SO – наступальна
maxi-maxi

ST – консервативна
maxi-mini

W
Слабкі сторони

WO – конкуренційна
mini-maxi

WT – оборонна
mini-mini

Рисунок 111. Типи стратегій, які формуються з огляду на наявні фактори внутрішнього і зовнішнього оточення

SWOT-аналіз передбачає підхід із середини назовні і дає відповіді на такі
питання:
Чи визначені сильні сторони дозволяють використати можливості, які є
сприятливими для розвитку?
Чи визначені сильні сторони дозволять подолати загрози?
Чи визначені слабкі сторони не дозволять використати зовнішні
можливості?
Чи визначені слабкі сторони посилюватимуть силу впливу зовнішніх
загроз?
Для встановлення зв’язків і визначення типу стратегії, характерної
для Барської громади використано метод ранжування факторів SWOT за
часткою впливу і кількістю інтеракцій.
За підсумком SWOT-аналізу сформовано чотири таблиці, які
відповідають

Наступальній,

Консервативній,

Конкуренційній

і

Оборонній стратегіям.
Вибір типу стратегії зроблено відповідно до загальної кількості
інтеракцій і добутків часток впливу та інтеракцій.
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Рисунок 77. SWOT-матриця для Наступальної Стратегії (maxi-maxi)

Рисунок 78. SWOT-матриця для Консервативної Стратегії (maxi-mini)
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Рисунок 79. SWOT-матриця для Оборонної Стратегії (mini-mini)
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Рисунок 80. SWOT-матриця для Конкурентної Стратегії (mini-maxi)
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3.4. Порівняльні переваги, виклики і ризики Барської громади
Проведений SWOT-аналіз показує перевагу Наступальної Стратегії
(кількість інтеракцій 114,1 частка впливу 12,01), коли сильні сторони
переважають слабкі, а зовнішні можливості беруть перевагу над можливими
ризиками. Достатньо суттєву кількість інтеракцій виявлено також для
Конкурентної і Консервативної Стратегій.

Рисунок 81. Матриця Стратегій після проведеного SWOT-аналізу

На користь Наступальної Стратегії свідчать достатньо розвинений
промисловий комплекс на території громади, а також – ресурсна база для
розвитку садівництва, ягідництва і переробки сільськогосподарської
продукції. Туристичні і культурні переваги Барської громади є одними із
найпривабливіших в Україні. Досвід працівників органів місцевого
самоврядування в роботі з інвесторами і наявність інвестиційнопривабливих ділянок дозволяють прогнозувати успішне залучення бізнесу до
розвитку територій у недалекому майбутньому і розвиток економічного
потенціалу.
Розвиткові заходи до 2030 року у Барській громаді передбачають також
втілення елементів Конкурентної стратегії, коли сприятливі зовнішні
можливості дозволяють частково нівелювати слабкі сторони, а кількість суттєва
кількість інтеракцій (80,1) у Консервативній стратегії стимулює також
проведення проактивної діяльності у сфері покращення якості життя
мешканців громади з метою зменшення відтоку працездатного населення і
молоді з її території.
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4. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу
та висновках, члени робочої групи обрали як базову для подальшого
моделювання ситуації розвитку громади і формування ієрархії цілей розвитку,
обрано Наступальну стратегію (SO) з елементами Конкурентної (WO) з
огляду на найбільшу кількість сильних взаємозв’язків між сильними сторонами і
зовнішніми можливостями для розвитку.
У якості головних сфер зосередження зусиль на розвиток Барської
громади на період 2021-2030рр. обрано наступні:
1. Інноваційна економіка
2. Високі стандарти життя

Рисунок. 82. Візуалізація дерева Стратегічних і операційних цілей розвитку громади

Операційні цілі деталізовані в проєктах і заходах. Вони дають відповіді на
питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути своїх
цілей.
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Стратегічні цілі
1. Інноваційна
економіка

Операційні
цілі
1.1. Потужний
економічний
потенціал

Заходи/Проєкти
1.1.1. Формування інвестиційно-привабливих земельних ділянок
1.1.2. Розширення ринків збуту промислової та
сільськогосподарської продукції місцевих виробників
1.1.3. Розширення інвестиційного каталога Барської громади (з
приєднаними територіями)
1.1.4. Сприяння та підтримка процесу розвитку
сільськогосподарської кооперації
1.1.5. Розроблення схеми просторового планування Барської міської
територіальної громади
1.1.6. Стимулювання підприємницької активності жителів Барської
громади шляхом налагодження ефективної системи консультативної
та юридичної допомоги суб’єктам господарювання

1.2. Ефективне 1.2.1. Впровадження системи енергетичного менеджменту в
використання бюджетних установах
1.2.2. Інвентаризація земель комунальної власності
ресурсів

1.2.3. Проведення геолого-економічної оцінки запасів питної води
Івановецької ділянки Барського родовища та затвердження в ДКЗ
результатів дослідження запасів води
1.2.4 Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів
1.2.5 Виготовлення технічних паспортів гідротехнічних споруд
1.3.1.
Реконструкція площі Пам’яті в м. Бар
1.3. Якісна
1.3.2.
Реконструкція площі Святого Миколая в м. Бар
інфраструктура
1.3.3. Реконструкція дороги по вул. Садовій в м. Бар
1.3.4. Реконструкція дороги по вул. Шевченка в м. Бар
1.3.5. Реконструкція дороги по вул. Машинобудівни-ків в м. Бар
1.3.6. Реконструкція дороги по вул. Залізняка в м. Бар
1.3.7. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Л. Українки
та вул. Л. Ратушної в м. Бар
1.3.8. Реконструкція дорожнього покриття та тротуару по вул.
Каштановій в м. Бар
1.3.9. Реконструкція дорожнього покриття та тротуару по вул.
Монастирська в м. Бар
1.3.10. Реконструкція зливної каналізації для відводу дощових та
талих вод з вул. Врублевського, І. Франка та М. Туніка в м. Бар
1.3.11. Реконструкція об’їзної дороги від вул. Цукрового заводу до
вул. Арсенальна в м. Бар
1.3.12. Вибірковий капітальний ремонт автомобільної дороги О-0201-10 «Бар-Шаргород-Нові Хоменки»
1.3.13. Поточний ремонт доріг населених пунктів громади
1.3.14. Середній поточний ремонт дороги Т-06-10 Любар – Нова
Ушиця в м. Бар
1.3.15. Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі
Барського ліцею №2
1.3.16. Комплексне енергозбереження будівлі ЗДО №8 «Дружба» та
міського соціально-психологічного центру реабілітації для дітей та
молоді з функціональними обмеженнями «Еверест»
1.3.17. Встановлення вуличних ігрових майданчиків в ЗДО громади
1.3.18. Капітальний ремонт Ялтушківського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Барської міської ради
1.3.19. Реконструкція будівлі харчоблоку Войнашівського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Барської міської ради
1.3.20. Нове будівництво спортивної зали для Барського ЗЗСО І-ІІІ
ст. №4 Барської міської ради
1.3.21. Капітальний ремонт, утеплення фасаду та капітальний ремонт
даху будівлі Барського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 Барської міської ради
1.3.22. Капітальний ремонт даху Балківського ЗЗСО І-ІІ ст. - ЗДО
Барської міської ради
1.3.23. Капітальний ремонт даху Терешківського ЗЗСО І-ІІ ступенів
Барської міської ради
1.3.24. Ремонт дитячого садочка в селі Лука-Барська
1.3.25. Ремонт прального відділення КНП «Барська міська лікарня» 100

1.4.
Привабливий
туристичний
простір

1.3.26. Капітальний ремонт приміщення поліклініки КНП «Барська
міська лікарня»
1.3.27. Ремонт та покращення матеріально-технічної бази
патологоанатомічного відділення КНП «Барська міська лікарня»
1.3.28. Покращення оснащення акушер-гінекологічного відділення
КНП «Барська міська лікарня»
1.3.29. Капітальний ремонт операційного блоку хірургічного
відділення КНП «Барська міська лікарня»
1.3.30. Виготовлення ПКД на ремонт сільських будинків культури
1.3.31. Реконструкція та будівництво мереж зовнішнього
електричного освітлення в населених пунктах Барської громади
1.3.32. Заміна електроопор по вул. Героїв Майдану, Комарова, Бона
Сфорца, Св. Миколая
1.3.33. Заміна аварійних ділянок водопровідних мереж в м. Бар та
населених пунктах громади
1.3.34. Забезпечення водопостачання населених пунктів: Гармаки,
Кузьминці, Чемериське, Васютинці, Голубівка, Широке, Мартинівка,
Підлісний Ялтушків, Козарівка
1.3.35. Облаштування громадської зони відпочинку на території
місцевого парку
1.3.36. Облаштування скейт-парку для мешканців громади
1.3.37. Облаштування ігрового майданчику біля будівлі грекокатолицької церкви
1.3.37. Встановлення дитячих майданчиків в населених пунктах
громади
1.4.1. «Camino Podolico: Подільський шлях Святого Якова»
1.4.2. Відродження історичної пам’ятки Барського замку
1.4.3. Паспортизація та інвентаризація туристичних пам’яток та
пам’яток культурної спадщини
1.4.4. Реставрація будинку Коцюбинського
1.4.5. Облаштування міні-кінотеатру просто неба
1.4.6. Переформатування бібліотеки в мульти-функціональний
простір
1.4.7. Створення промоційно туристичного центру Барського краю
1.4.8. Створення туристичного порталу громади

Таблиця 29. Операційні цілі і проєкти, які відносяться до Стратегічної цілі «Інноваційна економіка»

Таблиця 30. Операційні цілі і проєкти, які відносяться до Стратегічної цілі «Високі стандарти життя»

Стратегічні цілі Операційні
цілі
2. Високі
2.1. Якісні
стандарти
базові
життя
послуги
2.2.
Привабливий,
безпечний та
доступний
простір
2.3. Активні
Мешканці

2.4.
Спортивна
столиця

Заходи/Проєкти
2.1.1. Дооснащення відділу ЦНАП сучасним обладнанням
2.1.2. Облаштування громадських криниць
2.2.1. Пристосування пішохідних тротуарів та переходів для потреб
маломобільних груп
2.2.2. Оснащення засобами пожежної сигналізації закладів освіти, культури
та соціального захисту
2.2.3. Облаштування центрів громадської безпеки в с. Ялтушків, с.
Войнашівка
2.2.4. «Безпечне місто» - облаштування камер відео нагляду
2.3.1. Створення молодіжного простору (коворкінг майданчик для творчої
активності молоді)
2.3.2. Створення цифрових хабів на базі бібліотек громади
2.3.3. Підтримка проектів, які реалізуються громадськими та благодійними
організаціями в Барській громаді
2.4.1. Міжнародні фестивалі «Бар-спортивна столиця Поділля»
2.4.2. Реконструкція стадіону КЗ «Барська районна дитячо-юнацька
спортивна школа «Колос» по вул. Комарова, 2 у м. Бар Вінницької області»
2.4.3. Будівництво спортивного майданчика з влаштуванням синтетичного
покриття «штучна трава» Ялтушківського ЗЗСО І-ІІІ ст. Барської міської
ради
2.4.4. Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків зі
штучним покриттям в населених пунктах громади Барської громади
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2.5. Чисте
довкілля

2.6. Цифрова
громада

2.4.5. Капітальний ремонт спортивного комплексу по вул. Врублевського,
35 м. Бар
2.5.1. Завершення будівництва сортувальної станції на полігоні твердих
побутових відходів
2.5.2. Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових
відходів на території Барської міської територіальної громади
2.5.3. Придбання установки для пом’якшення води
2.5.4. Реконструкція очисних споруд
2.5.5. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану орнітологічного заказника місцевого значення
«Барський», облаштування рекреаційних зон та рекультивація зон
складування мулових мас
2.6.1. Придбання програмного забезпечення щодо ведення електронного
документообігу
2.6.2. Реалізація партисипативного бюджетування шляхом запровадження
щорічного конкурсу проектів громадських та благодійних організацій
2.6.3. Забезпечення доступу до мережі Інтернет для закладів соціальної
сфери сільських територій Барської міської територіальної громади

Сратегічна ціль 1. Інноваційна економіка
Конкурентоспроможність місцевої економіки Барської громади формують
її значний промисловий потенціал, а також доступність природних ресурсів. Для
посилення економічного потенціалу громади і збільшення обсягу надходжень до
місцевого бюджету, необхідно налагодити співробітництво місцевої влади з
представниками малого та середнього бізнесу, яка, в свою чергу, забезпечить
ефективне використання трудових ресурсів, інвестиційного потенціалу території
громади та попередить зростання рівня безробіття. Планується активізувати
використання
розширити

внутрішніх

сфери

інвестиційно-привабливих

застосування

праці

місцевих

ресурсів

громади,

мешканців,

посилити

спроможність місцевого комунального підприємства і налагодити співпрацю з
бізнесом на постійній основі. Реалізація заходів дозволить зменшити рівень
міграції населення до обласного центру, інших урбанізованих населених пунктів
та закордон, покращить рівень доступності та безпеки у громаді.
Операційна ціль 1.1 Потужний економічний потенціал
В рамках даної цілі планується налагодження і координація зусиль
керівництва

громади,

землевпорядників

та

бізнесу

щодо

визначення

інвестиційно привабливих земельних ділянок і об’єктів нерухомості з метою
підготовки комплексної інвестиційної пропозиції, сприяння, підтримка та
розширення ринків збуту для сільськогосподарських виробників. Важливу роль
займатиме оновлення містобудівної документації.
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Точками росту для локальної економіки Барської громади повинні стати:
розвиток сфери переробки сільськогосподарської продукції (збільшення доданої
вартості), розбудова логістичного потенціалу території, закріплення позицій
інвестиційно

привабливої

територіальної

громади

області,

підвищення

підприємницької активності.
Операційна ціль 1.2 Ефективне використання ресурсів
В зв’язку з необхідністю ефективного і раціонального використання
наявних ресурсів Барської громади, існує потреба впровадження систем
енергетичного менеджменту закладів бюджетної сфери управління. З метою
передачі в оренду/власність майна громади для наповнення місцевого бюджету,
існує потреба в проведенні інвентаризації земель комунальної власності та
розробки документації на інші об’єкти власності. Також існує потреба у
визначенні запасів питної води для мешканців міста. В якості успішних практик
у даній сфері, можна використовувати досвід інших регіонів і заручатися
підтримкою з боку обласної влади, ресурсів зовнішніх інституцій/ організацій.
Операційна ціль 1.3 Якісна інфраструктура
Занедбаність

об’єктів

інфраструктури

є

одним

із

факторів,

які

прискорюють міграцію населення до більш урбанізованих територій. Через
погані дороги ускладнюється процес підвезення дітей до шкіл і садочків, доїзд
швидких на виклики до хворих, під’їзд пожежних підрозділів, знижується
привабливість територій Барської громади. Також, з огляду на кліматичні зміни,
щоразу більшою проблемою стає відсутність води у криницях сільських
домогосподарств, що має регіональний характер, і потребує активного
вирішення на території всієї області (забезпечення сільських територій
постійним

джерелом

водопостачання

та

відповідною

технічною

інфраструктурою).
Метою реалізації заходів є приведення стану соціальної, дорожньої та
інших видів інфраструктури у відповідність до державних норм та стандартів,
розбудова системи транспортних сполучень всередині громади.
Операційна ціль 1.4 Привабливий туристичний простір
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В Барській громаді існують усі передумови для розвитку туристичної
сфери. Туристичний потенціал громади на сьогодні розкрито не повною мірою,
про що свідчить досить низька частка візитів туристів. Метою реалізації заходів
є створення умов для розвитку туризму в громаді та промоція громади на
всеукраїнському рівні.
Стратегічна ціль 2. Високі стандарти життя
Даний пріоритет має на меті покращити доступ мешканців громади до
якісних публічних та соціальних послуг та просторів, забезпечити можливість
участі в інтеграційних культурних заходах, а також загалом підвищити рівень
громадської активності, особливо в сільській місцевості.
Низькі стандарти якості життя людей в селах є одним із основних
чинників, які впливають на привабливість проживання. Молодь часто виїжджає
в зв’язку з відсутністю якісного дозвілля (відсутність можливостей для
проведення вільного часу), або пропозицій позашкілля для своїх дітей.
Метою вибору цього пріоритету є підвищення рівня комфорту проживання
в громаді для усіх категорій населення, особливо дітей, людей похилого віку та
осіб з інвалідністю, підвищення рівня їх громадської активності і безпеки
проживання в громаді.
Операційна ціль 2.1. Якісні базові послуги
Для підвищення рівня якості соціальних та інших послуг, Барська громада
повинна працювати над розвитком електронних послуг і зменшенням кількості
часу, який потрібно витрачати на поїздку до «райцентру» чи обласного центру, з
метою отримання довідок і необхідних послуг. Створення віддалених робочих
місць у віддалених населених пунктах громади дозволить зекономити час і
ресурси, покращить якість надання адміністративних та соціальних послуг в
цілому. Також досить важливим є якісні

послуги з водопостачання, а саме

облаштування громадських криниць.
Операційна ціль 2.2. Привабливий, безпечний та доступний простір
Метою реалізації даної цілі є покращення доступності до публічних
просторів в громаді, особливо із врахуванням потреб людей похилого віку, осіб з
інвалідністю, та інших соціально-вразливих категорій, а також рівня безпеки.
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Саме тому планується розвивати такі напрями як благоустрій населених
пунктів громади, встановлення системи відеоспостереження в місцях, де
сходяться транспортні потоки в громаді, вирішити проблему з недостатньою
кількістю парковочних місць в Бару і встановити систему туристичної навігації
на території громади.
Операційна ціль 2.3. Активні мешканці
В рамках даної цілі на території Барської громади заплановано розвиток та
розбудову партисипативних процесів в громаді шляхом запровадження бюджету
участі, проведення об’єднуючих культурних заходів в громаді, розвитку систему
реабілітації та залучення учасників АТО/ООС до активного життя громади.
Кінцевою метою даної цілі є підвищення рівня громадської активності
мешканців Барської громади.
Операційна ціль 2.4. Спортивна столиця
Барська громада і район в цілому мають великий досвід у проведення
спортивних подій національного та обласного рівня. Завдяки сучасній
спортивній інфраструктурі і діяльності місцевої спортивної школи вдалось
сформувати потужний спортивний кластер громади.
Реалізація даної цілі забезпечить розбудову спортивної інфраструктури в
громаді (велодоріжки, стадіон), з метою підвищення рівня фізичної активності
мешканців, і створить можливість запровадити проведення у громаді ряду
змагань обласного і національного рівня на постійній основі.
Операційна ціль 2.5. Чисте довкілля
Територія Барської громади в цілому характеризується достатньо
невеликим екологічним навантаженням, окрім території самого адмінцентру. З
огляду на зміну клімату гостріше постає питання наявності питної води в
домогосподарствах і диверсифікації напрямків сільського господарства. В
перспективі до 2030 року запланована реалізація ряду заходів з приведення
екологічного стану у відповідність до екологічних та санітарних норм,
проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо потреби сортування
сміття та укладання договорів на його централізований вивіз, подолання
тенденцій щодо виникненням стихійних сміттєзвалищ. Важливе місце у цих
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ініціативах займатиме очищення річки Рів та інших малих річок, які протікають
територією громади.
Операційна ціль 2.6 Цифрова громади
Діджиталізація — один з ключових факторів підсилення успіхів громади у
впровадженні реформ. За час карантину ми усі усвідомили, що процес цифрової
трансформації є досить важливим. Багато хто недооцінював цифрову складову у
своїй діяльності, тому і виявилися неготовими до активних комунікацій в умовах
соціального дистанціювання. Тому одне досить з важливих напрямків розвитку
громади є забезпеченя доступу до мережі інтернет сільського населення.
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5. Узгодженість між Стратегією розвитку Барської громади та іншими
місцевими, регіональними та національними документами стратегічного
характеру
Національна система стратегічного планування має базуватися на
узгодженій

системі

координації

процесів

стратегічного

планування

на

центральному, регіональному та місцевому рівнях.
Розроблена Стратегія розвитку Барської міської територіальної громади
на період до 2027 року відповідає принципам, пріоритетам, стратегічним цілям
та завданням Державної регіональної політики України та процесам державного
стратегічного планування розвитку окремих секторів економіки країни та її
регіонів, що враховує потреби їх розвитку і необхідність підвищення
конкурентоспроможності, а також Стратегії розвитку Вінничини 2027.
Зважаючи на те, що Україна приєдналася до глобального процесу
забезпечення сталого розвитку та здійснила адаптацію Цілей Сталого Розвитку,
варто зазначити, що Стратегія розвитку Барської

громади враховує також

взаємозв’язок своїх основних стратегічних пріоритетів і сімнадцятьма Цілями
Сталого Розвитку ООН.

Узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку
2027
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року
включає 3 стратегічні цілі і 15 операційних цілей.
Таблиця 31 Стратегічні та операційні цілі розвитку Державної стратегії регіонального розвитку на період 20212027 років
Стратегічні цілі:
1. Формування згуртованої країни в
2. Підвищення рівня
3. Ефективне людиноцентричне
соціальному, економічному, екологічному конкурентоспроможності регіонів
багаторівневе врядування
та просторовому вимірах
Операційні цілі
1.1. Стимулювання точок економічного 2.1. Розвиток людського капіталу
3.1. Формування ефективної системи
зростання (агломерації, міста,зокрема 2.2.Сприяння розвитку підприємництва, адміністративно-територіального устрою
малі міста)
підтримка інтернаціоналізації бізнесу у та завершення реформи місцевого
1.2. Посилення можливостей розвитку секторі малого та середнього
самоврядування, а також створення
територій, які потребують державної
підприємництва (далі – МСП)
системи органів публічної влади,
підтримки (макро- та мікрорівень)
2.3. Підвищення інвестиційної
дружньої для людини і не обтяжливої
1.3. Розвиток інфраструктури для
привабливості територій і громад,
для публічних фінансів.
підтримки надання державних послуг та підтримка залучення та розміщення
3.2. Формування горизонтальної та
підвищення інвестиційної привабливості інвестицій
вертикальної координації секторальних
територій
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та державної регіональної політик
1.4. Формування єдиного освітнього,
та зростанню технологічності
3.3. Побудова системи ефективного
107

інформаційного, культурного простору в регіональної економіки, підтримка
межах всієї території України
інноваційних підприємств та стартапів
2.5. Сталий регіональний розвиток
промисловості

публічного інвестування на всіх рівнях
врядування
3.4. Розбудова потенціалу суб’єктів
державної регіональної політики
3.5. Розвиток державної статистики на
регіональному та територіальному рівнях
3.6. Забезпечення доступності публічних
послуг на місцевому рівні

Таблиця 32 Узгодженість Стратегічних цілей розвитку Барської громади Стратегічним цілям розвитку
Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 років (синім – повна відповідність, голубим –
часткова)
1. Формування згуртованої 2. Підвищення рівня
країни в соціальному,
конкурентоспроможності
економічному, екологічному регіонів
та просторовому вимірах

3. Ефективне
людиноцентричне
багаторівневе
врядування

1. Інноваційна економіка
3. Високі стандарти життя

Відповідність стратегічних цілей громади стратегічним цілям держави за
напрямком «Регіональний розвиток» відображена в таблиці вище.
Ціль 1 «Інноваційна економіка», повністю відповідає цілям ДСРР
«Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та
просторовому

вимірах»

і

«Підвищення

рівня

конкурентноспроможності

регіонів».
Ціль 2 «Високі стандарти життя» відповідає цілям ДСРР 1 (Формування
згуртованої

країни)

і

3.

«Ефективне

людиноцентричне

багаторівневе

врядування».
Таблиця 33. Узгодженість Операційних цілей розвитку Барської громади Операційним цілям розвитку Державної
стратегії регіонального розвитку на період 2021-2030 років (синій колір повне спіівпадіння))
1.1.Потужній
1.2.Ефективне
1.3.Якісна
економічний потенціал використання ресурсів інфраструктура

1.4.Привабливий
туристичний ппростір

2.1.Якісн
послуги

базові

2.2.Привабливий,
безпечний та доступний 2.3.Активні мешканці 2.4.Спортивна столиця 2.5.Чисте довкілля
простір

2.6.Цифрова
громда

6.1.1. Стимулювання
точок економічного
зростання (агломерації,
міста,зокрема малі
міста)
1.2. Посилення
можливостей розвитку
територій, які
потребують державної
підтримки (макро- та
мікрорівень)
1.3. Розвиток
інфраструктури для
підтримки надання
державних послуг та
підвищення
інвестиційної
привабливості територій
1.4. Формування
єдиного освітнього,
інформаційного,
культурного простору в
межах всієї території
України
2.1. Розвиток людського
капіталу
2.2.Сприяння розвитку
підприємництва,
підтримка
інтернаціоналізації
бізнесу у секторі малого
та середнього
підприємництва (далі –
МСП)
2.3. Підвищення
інвестиційної
привабливості територій
і громад, підтримка
залучення та
розміщення інвестицій
2.4. Сприяння
впровадженню інновацій
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та зростанню
технологічності
регіональної економіки,
підтримка інноваційних
підприємств та стартапів
2.5. Сталий
регіональний розвиток
промисловості
3.1. Формування
ефективної системи
адміністративнотериторіального устрою
та завершення реформи
місцевого
самоврядування, а
також створення
системи органів
публічної влади,
дружньої для людини і
не обтяжливої для
публічних фінансів.
3.2. Формування
горизонтальної та
вертикальної
координації
секторальних та
державної регіональної
політик
3.3. Побудова системи
ефективного публічного
інвестування на всіх
рівнях врядування.
3.4. Розбудова
потенціалу суб’єктів
державної регіональної
політики
3.5. Розвиток державної
статистики на
регіональному та
територіальному рівнях
3.6. Забезпечення
доступності публічних
послуг на місцевому
рівні

Відповідність операційних цілей Стратегії розвитку Барської громади
операційним цілям ДСРР 2027 становить близько 80%. З огляду на селищний
характер території громади і її наближеність до міста Вінниці такі показники є
достатньо високими.
Найбільше взаємозв’язків між операційними цілями обох Стратегій
спостерігається у сфері покращення інвестиційної привабливості території ТГ і
держави в цілому, а також – розвитку економічного потенціалу, якісної
інфрасруктури і підвищення якості послуг.
Більше ніж одна відповідність операційних цілей розвитку Барської
громади операційним цілям розвитку ДСРР спостерігається за наступними
напрямками:
1.2. Посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної
підтримки (макро- та мікрорівень)
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання державних послуг та
підвищення інвестиційної привабливості територій
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в
межах всієї території України
2.1. Розвиток людського капіталу
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Узгодженість із Стратегією розвитку Вінничини – 2027
Стратегія регіонального розвитку Вінничини на період до 2027 року
включає 5 стратегічних цілей і 19 операційних цілей.
Таблиця 34. Стратегічні та операційні цілі розвитку Вінницького регіону на період 2021-2027
Стратегічні цілі:
1. Конкурентно-здатний
2. Регіон належного та 3. Регіон сталого
4. Регіон спроможних
5. Регіон безпечного
регіон на основі
ефективного
гуманітарного розвитку громад
середовища
інноваційного та сталого врядування
розвитку
Операційні цілі
1.1. Модернізація
2.1 Розвиток
3.1. Створення системи 4.1 Підвищення
5.1. Вдосконалення
транспортно-логістичної електронного
забезпечення
економічної
системи цивільного
інфраструктури з
урядування та
найкращих інтересів спроможності громад
захисту та громадської
урахуванням внутрішніх, цифровізації
отримувачів соціальних 4.2. Забезпечення
безпеки
міжрегіональних та
2.2.Розбудова
послуг
населення належнім
5.2. Посилення захисту
міжнародних зв’язків
потенціалу
3.2. Формування
доступом до базових
на прикордонних
1.2. Розвиток індустрії
інформаційнопацієнт-орієнтованої публічних послуг
територіях
лікування та оздоровлення аналітичної підтримки системи охорони
4.3. Забезпечення
5.3. Забезпечення
(медичний туризм)
регіональної політики здоров’я
єдності і згуртованості в санітарного та
1.3 Підтримка
2.3. Посилення
3.3. Розвиток
громадах
екологічного
агропромислового
міжсекторного
професійно-технічної 4.4. Створення
благополуччя
виробництва
партнерства та
освіти
сприятливого
5.4. Збереження
1.4. Інноваційний розвиток співпраці
3.4. Розвиток
середовища, розвиток ландшафтного та
регіону
регіональної
національно
біотичного різноманіття
інфраструктури
патріотичного
5.5. Збереження та
фізичної культури і
середовища для дітей та раціональне
спорту вищих
молоді
використання водних
досягнень
ресурсів
3.5. Розвиток туризму.
Збереження та
поширення культурної
спадщини Вінниччини

Таблиця 35 Узгодженість Стратегічних цілей розвитку Барської ТГ Стратегічним цілям розвитку Стратегії
регіонального розвитку Вінничини на період 2021-2027 років (синім – повна відповідність, голубим - часткова)
1. Конкурентноздатний 2. Регіон належного 3. Регіон сталого 4. Регіон
5. Регіон
регіон на основі
та ефективного
гуманітарного
спроможних
безпечного
інноваційного та
врядування
розвитку
громад
середовища
сталого розвитку
1. Інноваційна
економіка
2. Високі стандарти
життя

При співставлення Стратегічних цілей розвитку Барської громади і
Вінницького регіону в цілому, найбільший рівень відповідності першої
спостерігається для Цілі 2 «Високі стандарти життя». У трохи меншій мірі
кореспондують Стратегічні цілі Вінницького регіону на період 2027 року із
Стратегічною ціллю 1 «Інноваційна економіка».
В цілому рівень відповідності стратегічних цілей громади і регіону
становить приблизно 70%.
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Таблиця 36. Узгодженість Операційних цілей розвитку Барської ТГ Операційним цілям розвитку Державної
стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 років (сірим – повна відповідність, світло синім - часткова)

1.1.Потужній
економічний
потенціал

1.2.Ефективне
використання
ресурсів

1.3.Якісна
інфраструктура

1.4.Привабливий
2.1.Якісні базові
туристичний простір послуги

2.2.Привабливий,
безпечний та доступний 2.3.Активні мешканці
простір

2.4.Спортивна
столиця

2.5.Чисте довкілля

2.6.Цифрова громда

1.1. Модернізація
транспортно-логістичної
інфраструктури з
урахуванням внутрішніх,
міжрегіональних та
міжнародних зв’язків
1.2. Розвиток індустрії
лікування та оздоровлення
(медичний туризм)
1.3 Підтримка
агропромислового
виробництва
1.4. Інноваційний розвиток
регіону
2.1 Розвиток електронного
урядування та
цифровізації
2.2.Розбудова потенціалу
інформаційно-аналітичної
підтримки регіональної
політики
2.3. Посилення
міжсекторного партнерства
та співпраці
3.1. Створення системи
забезпечення найкращих
інтересів отримувачів
соціальних послуг
3.2. Формування пацієнторієнтованої системи
охорони здоров’я
3.3. Розвиток професійнотехнічної освіти
3.4. Розвиток регіональної
інфраструктури фізичної
культури і спорту вищих
досягнень
3.5. Розвиток туризму.
Збереження та поширення
культурної спадщини
Вінниччини
4.1 Підвищення
економічної спроможності
громад
4.3. Забезпечення єдності
і згуртованості в громадах
4.2. Забезпечення
населення належнім
доступом до базових
публічних послуг
4.4. Створення
сприятливого середовища,
розвиток національно
патріотичного середовища
для дітей та молоді
5.1. Вдосконалення
системи цивільного
захисту та громадської
безпеки
5.2. Посилення захисту на
прикордонних територіях
5.3. Забезпечення
санітарного та екологічного
благополуччя
5.4. Збереження
ландшафтного та
біотичного різноманіття
5.5. Збереження та
раціональне використання
водних ресурсів

Співставлення операційних цілей Стратегії розвитку Барської громади і
операційних цілей Стратегії регіонального розвитку Вінничини показує 70відсоткову відповідність цілей місцевого рівня цілям рівня регіонального.
Найбільш співставними для операційних цілей розвитку СРР Вінничини є
наступні цілі розвитку ТГ:
1.1. Потужній економічний потенціал
1.2. Ефективне використання ресурсів
1.3. Якісна інфраструктура
2.4. Спортивна столиця
2.6. Цифрова громада
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Узгодженість з іншими Програмами розвитку Барської громади
Крім

порівняння

цілей

розвитку

на

рівні

Державної

Стратегії

Регіонального Розвитку і обласної Стратегії потрібно також враховувати
відповідність Стратегічних та операційних цілей і проєктів, які були
напрацьовані в рамках процесу стратегічного планування у Барській міській
тереторіальній громаді також із місцевими програмами розвитку. Як випливає з
таблиці 38 Стратегічні пріоритети розвитку ТГ узгоджуються з ними на понад
89%
Таблиця 37 Узгодженість Стратегічних цілей розвитку Барської громади місцевим програмам розвитку
(синім – повна відповідність, голубим - часткова)
Назва програми розвитку, прийнятої
1. Потужній економічний
2. Високі стандарти життя
потенціал
у Барській міській територальній громаді
Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Барської міської територіальної громади на 2021 рік
Програма соціально-економічного розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Барської міської територіальної громади на 2021 рік
/КП «Бар-благоустрій»
Програма утримання та ремонт доріг на території Барської міської територіальної громади на 2021 рік /КП «Бар-благоустрій»
Програма діяльності комунального закладу Барської міської ради Муніципальна варта на 2021 рік
Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Барської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Барській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Барської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
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
Комплексна обороно-правоохорона програма на 2021-2025 роки «Безпека територіальної громади – взаємна відповідальність влади та громад»
Програма для забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з Барської міської ради на 2021-2025 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
Програма культурного розвитку Барської міської територіальної громади на 2021 рік
Програма фінансової підтримки Громадської організації «Барський міський художній аматорський театр» на 2021-2025 рр.
Програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів у Барській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки.
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Барської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
Програма оздоровлення і відпочинку дітей та молоді Барської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти та культури Барської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
Програма розвитку охорони здоров’я Барської міської територіальної громади на 2021- 2023 роки
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.
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.
Програма Барської міської територіальної громади «Шкільний автобус» на 2021 – 2025 роки. Затвердження положення про порядок використання
шкільних автобусів.
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».
Програма «Організація харчування в закладах загальної середньої освіти Барської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки».
Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету Барської міської територіальної громади Барській спілці ветеранів війни в Афганістані
«Воїнів-інтернаціоналістів» на 2021 рік
Програма Громадської організації «Барське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» на 2021-2024 роки
Програма забезпечення поінформованості населення у місцевих друкованих засобах масової інформації на 2021-2022 роки
Програма розвитку освіти Барської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
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.
Програма забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та водовідведенню Барського КВУВКГ «Барводоканал» на 2021 рік
Інвестиційна програма Барського КВУВКГ «Барводоканал» згідно з ліцензованою діяльністю з централізованого по водопостачання та водовідведення
на 2021-2023 рік
Програма фінансової підтримки Барської організації Всеукраїнського фізкультурно- спортивного товариства «Колос»
Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету Барської міської територіальної громади Громадській організації «Союз Чорнобиль» на
2021 рік.
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони Барської
міської територіальної громади на2021 - 2025 роки "
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6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під
час засідань та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій,
що надійшли від представників підприємств, установ, організацій Барської
міської громади і фізичних осіб.
6.1. Часові рамки і засоби реалізації
План реалізації стратегії складається з короткострокового періоду на 2021
– 2023 роки у відповідності зі стратегічними цілями Стратегії, які реалізуються
через

відповідні

технічні

завдання

на

проекти

місцевого

розвитку.

Впровадження проектів двох програм можливе через:
внесення заходів до щорічної програми соціальноекономічного розвитку, галузевих місцевих і регіональних
програм;
залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в
т.ч. на проекти міжмуніципальної співпраці;
залучення фінансування від проектів та програм
міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку
різних організаційно-правових форм;
залучення співфінансування від мешканців громади (де це
передбачено умовами проекту);
інші форми фінансування і співфінансування не заборонені
законодавством.
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6.2. Орієнтовний фінансовий план
Орієнтовний фінансовий план для стратегічної цілі 1 «Інноваційна економіка»
Таблиця 38. Орієнтовний фінансовий план для проєктів і заходів в рамках Стратегічної цілі 1
Період, тис. грн
2021
2022
2023

Назва проєкту, короткий опис
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25

Формування інвестиційно-привабливих земельних ділянок
Розширення ринків збуту промислової та сільськогосподарської
продукції місцевих виробників
Розробка інвестиційного каталога Барської громади (з
новоприєднаними територіями)
Сприяння та підтримка процесу розвитку сільськогосподарської
кооперації у Барській громаді
Розроблення схеми просторового планування Барської
територіальної громади
Стимулювання підприємницької активності жителів Барської
громади шляхом налагодження ефективної системи
консультативної та юридичної допомоги СПД
Впровадження системи енергетичного менеджменту в
бюджетних установах
Інвентаризація земель комунальної власності (водного фонду,
сільськогосподарського призначення, територій загального
користування, тощо)
Проведення геолого-економічної оцінки запасів питної води
Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів
Виготовлення технічних паспортів на гідротехнічні споруди
Для визначення власника/користувача.
Реконструкція площі Пам’яті в м. Бар
Реконструкція площі Святого Миколая в м. Бар
Реконструкція дороги по вул.Садовій в м. Бар
Реконструкція дороги по вул. Шевченка в м. Бар
Реконструкція дороги по вул. Машинобудівників в м. Бар
Реконструкція дороги по вул.Залізняка в м. Бар
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Українки та
вул. Л.Ратушної в м. Бар
Реконструкція дорожнього покриття та тротуару по вул.
Каштановій в м. Бар
Реконструкція дорожнього покриття по вул. Монастирська в м.
Бар
Реконструкція зливної каналізації для відводу дощових та
талихвод з вул.Врублевського, І Франка та М.Туніка
Реконструкція об’їзної дороги від вул. Цукрового заводу до вул.
Арсенальна в м. Бар
Вибірковий капітальний ремонт автомобільної дороги О-02-01-10
«Бар-Шаргород-Нові Хоменки»
Поточний ремонт доріг населених пунктів громади
Середній поточний ремонт дороги Т-06-10 Любар-Нова-Ушиця в
м. Бар
Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі
Барського ліцею №2
Комплексне енергозбереження будівлі ЗДО №8 «Дружба» та
міського соціально-психологічного центру реабілітації для дітей
та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест»
Встановлення вуличних ігрових майданчиків в ЗДО громади
Капітальний ремонт Ялтушківського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Барської міської ради
Реконструкція будівлі харчоблоку Войнашівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Барської міської ради
Нове будівництво спортивної зали для Барського ЗЗСО І-ІІІ ст.№4
Барської міської ради
Капітальний ремонт, утеплення фасаду та капітальний ремонт
даху будівлі Барського ЗЗСО І-ІІІ ст..№3 Барської міської ради
Капітальний ремонт даху Балківського ЗЗСО І-ІІ ст.ЗДО Барської
міської ради
Капітальний ремонт даху Терешківського ЗЗСО І-ІІ ст.. Барської
міської ради
Ремонт дитячого садочка в селі Лука-Барська
Капітальний ремонт приміщення поліклініки КНП «Барська
міська лікарня»
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1.3.26

Ремонт прального відділення КНП «Барська міська лікарня»
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350

1.3.27

Ремонт та покращення матеріально-технічної бази
патологоанатомічного відділення КНП «Барська міська лікарня»
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125
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Загальна сума
тис. грн

700
250

1.3.28
1.3.29
1.3.30

Покращення оснащення акушер-гінекологічного відділення КНП
«Барська міська лікарня»
Капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення
КНП «Барська міська лікарня»
Виготовлення ПКД на ремонт сільських будинків культури

1.4.1

Реконструкція та будівництво мереж зовнішнього електричного
освітлення у населених пунктах Барської громади
Заміна електроопор по вул. Героїв майдану, Комарова, Бона
Сфорца, Св. Миколая.
Заміна аварійних ділянок водопровідної мережі в м. Бар та
населених пунктах громади.
Забезпечення водопостачання населених пунктів: Гармаки,
Кузьминці, Чемериське, Васютинці, Голубівка, Широке,
Мартинівка, Підлісний Ялтушків Козарівка.
Облаштування громадської зони відпочинку на території
місцевого парку
Скейт-парк для мешканців громади
Ігровий майданчик біля будівлі греко-католицької церкви
«Громада прихильна до дітей» Встановлення дитячих
майданчиків в населених пунктах Барської громади.
«Camino Podolico: Подільський шлях Святого Якова»

1.4.2

«Відродження історичної пам’ятки Барського замку задля сталого
туристичного розвитку у громаді і промоції рідного краю»

1.3.31
1.3.32
1.3.33
1.3.34
1.3.35
1.3.36
1.3.37
1.3.38

1.4.3

1.4.4

1.4.5
1.4.6

1.4.7

1.4.8

Паспортизація та інвентаризація туристичних пам’яток та
пам’яток культурної спадщини
Реставрація будинку Коцюбинського, з подальшим перенесенням
в нього Барського історичного музею(модернізація за допомогою
туристичних інформаційних кіосків та 3 D турів з віртуальними
прогулянками музеєм з описом експозицій українською та
англійською мовами), та облаштування прилеглої території під
музей виробів з сіна.
Облаштування міні-кінотеатру просто неба. Проведення сезонних
різножанрових кінопоказів
Переформатування бібліотеки в мультифункціональний простір
Створення нових креативних просторів
Створення промоційно туристичного центру Барського краю
(туристичний хаб) (інфоцентру з кав’ярнею і сувенірною лавкою,
подієвий і тренінговий майданчик, семінари, круглі столи, офіс і
коворкінг.
Створення туристичного порталу громади
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Висновки:
Загалом для впровадження Стратегічної цілі 1 «Іннноваційна економіка» протягом 2021-2023
років потрібно 265 190 мільйонів гривень гривень. Найбільшу частку матимуть проєкти, які
спрямовані на розвиток інфраструктури Барської громади – 252 440 тис. грн, на туризм – 9 595 тис.
грн і на підвищення економічного та інвестиційного потенціалу 1 245 тис. грн
Основне фінансове навантаження по проєктах, які впроваджуються в рамках Стратегічної цілі 1 буде
розкладене на 2021, 2022, 2023 роки – 105 926 тис. грн, 60 594 тис. грн, 98 670 тис. грн відповідно.

Орієнтовний фінансовий план для стратегічної цілі 2 «Високі стандарти
життя»

Таблиця 39 Орієнтовний фінансовий план по Стратегічній цілі 2

Назва проєкту, короткий опис
2.1.1
2.1.2
2.2.1

Дооснащення відділу ЦНАП сучасним обладнанням.
Облаштування громадських криниць
Пристосування пішохідних тротуарів та переходів до потреб
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2021

Період, грн
2022

2023

Загальна сума
тис. грн

300
50
250

300
50
250

50
-

600
150
500

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.4.1
2.4.2

2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

2.6.1
2.6.2

2.6.3

маломобільних груп
Оснащення засобами пожежної сигналізації закладах освіти,
культури та соціального захисту
Центри громадської безпеки в с. Ялтушків, с. Войнашівка.
«Безпечне місто»
Створення молодіжного простору (коворкінг майданчик- для
творчої активності молоді
Створення цифрових хабів на базі бібліотек ТГ.
Підтримка проектів, які здійснюються громадськими та
благодійними організаціями в Барській міській територіальній
громаді
Міжнародні фестивалі «Бар – спортивна столиця Поділля»
Реконструкція стадіону КЗ «Барська районна дитячо-юнацька
спортивна школа «Колос» по вул. Комарова, 2 у м.Бар Вінницької
області»
«Будівництво спортивного майданчика з влаштуванням
синтетичного покриття «штучна трава» Ялтушківського ЗЗСО ІІІІ ст. Барської міської ради
Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків зі
штучним покриттям в населених пунктах Барської громади
Капітальний ремонт спортивного комплексу по вул.
Врублевського 35 м.Бар
Завершення будівництва сортувальної станції на полігоні твердих
побутових відходів
Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових
відходів на території Барської міської територіальної громади
Придбання установки для пом,якшення води
Реконструкція очисних споруд
Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму
та санітарного стану орнітологічного заказника місцевого
значення «Барський», облаштування рекреаційних зон та
рекультивація зон складування мулових мас
Придбання програмного забезпечення щодо ведення електронного
документообігу
Реалізація партисипативного бюджетування шляхом
запровадження щорічного конкурсу проектів громадських та
благодійних організацій
Забезпечення доступу до мережі Інтернет для закладів соціальної
інфраструктури сільських територій Барської міської
територіальної громади
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Висновок
Загалом для впровадження Стратегічної цілі 2 «Високі стандарти життя» протягом 2021-2023
років потрібно 116 800 тисяч гривень. Найбільшу частку займатимуть проєкти, які спрямовані на
розвиток спорту у Барської громади – 71 000 тис. грн, на чисте довкілля – 18 700 тис. грн, на
доступність простору – 9 500 тис. грн, на цифрову громаду – 4500 тис. грн, на активних мешканців –
2 750 тис. грн і на якісні базові послуги - 750 тис. грн.
Основне фінансове навантаження по проєктах, які впроваджуються в рамках Стратегічної цілі 2 буде
розкладене на 2021, 2022, 2023 роки – 44 379 тисяч гривень, 52 284 тис. грн, 20 137 тис. грн
відповідно.

6.3. Припущення та ризики
Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії,
полягають в успішності задекларованих Урядом України реформ, а також
ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим
конфліктом, подальшою урбанізацією її території, і налагодженні ефективної
взаємодії із новоприєднаними сільськими громадами. Наступними важливими
припущеннями успішності реалізації цієї Програми є доступність коштів
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державної субвенції на розвиток інфраструктури ТГ та інших державних
субвенцій (освітня, медична), прозорість фінансових ресурсів Державного
фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого
конкретними проектами фінансування для їх впровадження.
Реалізація у територіальній громаді міжнародних проектів з підтримки
практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних
результатів.
Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних
технічних знань, є важливими загальними припущеннями для успішної
реалізації стратегії. Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки
громада раніше не працювала у режимі довгострокового планування та
виконання запланованого. Варто провести значну інформаційну роботу серед
місцевих політичних та бізнесових еліт для належної підтримки стратегічних
ініціатив та впровадження проектів.
Успіх впровадження Стратегії розвитку Барської громади до 2030 року
залежить також від залученості громадських організацій, доступності участі у
програмах міжнародної технічної допомоги, активності приватних інвесторв зі
своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими
ресурсами.
Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш
ефективними при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних
благ повинен бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих
сіл, які демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад,
вносять своє співфінансування, безоплатну працю на користь громади,
забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо).
Підвищення спроможності місцевого населення та установ, їх готовність
взяти участь і надати підтримку у реалізації програми, є наступним важливим
припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський,
туристичний і підприємницький потенціал всіх територій громади. Участь
фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села
є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських
кооперативів.
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Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:
 Зниження інвестиційного рейтингу громади, регіону і країни;
 Зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури
об‘єднаних територіальних громад;
 Нехтування сільськими територіями на користь селища Вороновиця –
низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад,
міграція;
 Нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом;
 Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у
аграрному секторі;
 Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та
отримання критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах,
готових підтримати реалізацію конкретних проектів та стратегії в цілому;
 Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації
проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);
 Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних
та інших проблем сільського населення.
6.4. Рекомендації
 Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на
розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де
це можливо, необхідне поєднання фінансування з бюджету громади і
приватних коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм
МТД;
 Участь у програмах міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС,
США), має важливе значення для надання фінансових ресурсів та
технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних
навичок для реалізації стратегії;
 Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і
сприяти отриманню максимальної віддачі;
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 Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї
проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час
процедур моніторингу та актуалізації стратегії.
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7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ
СТРАТЕГІЇ
Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох
завдань різними структурами виконкому міської ради за участі багатьох
партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального
управління цим доволі складним процесом.
Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний.
Політичний рівень забезпечує особисто селищний голова, виконком та
селищна рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти
Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції щодо внесення змін
(оновлення) стратегії. Рада громади приймає рішення щодо внесення змін до
Стратегії на підставі пропозицій селищого голови.
Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління
впровадженням стратегії, який:
 забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану;
 здійснює

моніторинг

соціально-економічного

стану

громади

за

визначеними показниками;
 аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників
громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо);
 вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові,
технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду;
 формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціальноекономічних умовах зовнішнього середовища;
 аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у
порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від
конкурентів;
 формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до
стратегіїяк відповідь на виявлені нові загрози і можливості.
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7.1. Управління процесом реалізації стратегії
Управління

процесом

реалізації

стратегії

розвитку

Барської

ТГ

проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності,
прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації
стратегічного плану здійснюється виконавчим комітетом та відповідними
структурними підрозділами міської ради.
З метою координації дій розпорядженням селищного голови створюється
постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану
(далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань
стратегічного плану. Очолює КУВ селищний голова. Повний склад КУВ та
персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану
визначається розпорядженням селищного голови. КУВ збирається не рідше
одну разу на квартал та виконує наступні функції:
 організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів міської ради, органів
державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації
стратегічного плану, програм, які були затверджені на рівні громади та
проектів;
 здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану,
надає їх селищному голові та презентує їх на останньому в році черговому
пленарному

засіданні

міської

ради.

Повний

текст

звіту

підлягає

обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет;
 здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного
плану, надає їх селищному голові та презентує на засіданні виконкому
міської ради.
Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану формуються
фінансово-економічним відділом, обговорюються на чергових та позачергових
нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Барської селищного ради один раз на
рік (при необхідності, двічі на рік).
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7.2. Процедура моніторингу стратегії
Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних
функцій – спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження
проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному
результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.
Моніторинг стратегічного плану розвитку Барської ТГ включає три рівні:
1). Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі
основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та на
регіональному рівні, які є стратегічно важливими для її стану та спроможності.
Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться, як частина зведеного
аналітичного моніторингового звіту.
2). Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до показників, вказаних
в Додатку 1.:
Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина
зведеного аналітичного моніторингового звіту.
3). Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План
реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь
досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Один
раз на рік (під кінець першого кварталу) відділ економічного розвитку, або
відповідальна особа,

направляє відповідальним за моніторинг виконання

стратегічного плану нагадування про необхідність надати звіт.
На підставі результатів моніторингу, один раз на рік фінансовоекономічний відділ виносить на чергове засідання Комітету з управління
впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх
стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням
стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатських комісій для
врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.
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8. КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ І ЗАХОДІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НА 2021-2023
роки
Ідеї проєктів і заходів, які можуть увійти до Плану реалізації Стратегії розвитку Барської
громади 2030. Стратегічна ціль 1. «Інноваційна економіка»
Назва проєкту,
короткий опис

Показники
впровадження

Період
2021 2022 2023

Відпов
ідальні

Джере
ло
фінан
суван
ня

100

Відділ
земельни
х
ресурсів

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

50

Відділ
економік
и,
інвестиці
й та
регулято
рної
діяльност
і,
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

50

Відділ
економік
и,
інвестиці
й та
регулято
рної
діяльност
і
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

15

Відділ
економік
и,
інвестиці
й та
регулято
рної
діяльност
і
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

1000

Відділ
земельни
х
ресурсів,
відділ
архітекту
ри

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

Приблизний
бюджет,
тис. грн

1.1. Потужний економічний потенціал
1

2

3

4

5

Формування
інвестиційнопривабливих
земельних ділянок
Залучення місцевих та
закордонних інвесторів
до Барської ТГ для
реалізації проектів на
території об’єднаної
громади.
Розширення ринків
збуту промислової та
сільськогосподарської
продукції місцевих
виробників
Збільшення прибутків
місцевих виробників
промислової та
сільськогосподарської
продукції;
Розробка
інвестиційного
каталога Барської
громади (з
новоприєднаними
територіями)
Представлення Барської
ТГ як потенційно
економічно-привабливої
території Вінниччини із
сприятливим
інвестиційним кліматом
та можливостями.
Сприяння та підтримка

процесу розвитку
сільськогосподарської
кооперації у Барській
громаді
Інформування населення
щодо головних
принципів кооперації,
форм та процесу
створення кооперативу;
Розроблення схеми
просторового
планування Барської
територіальної громади
Комплексна просторова
оцінка території Барської
громади та визначення
ключових місць та

Сформовано 8
інвестиційно
привабливих
земельних ділянок

Проведено один
місцевий
Інвестиційний
Форум та
забезпечено участь
місцевих виробників
у 3 українських та
міжнародних
заходах
інвестиційного
спрямування.

Зібрано інформацію
та надруковано 200
примірників
інвестиційного
паспорту Барської
громади та розіслано
50 потенційним
інвесторам.

Проведено 3
семінари з
запрошеними
спікерами для
сільського населення
Барської громади
щодо принципів та
форм
функціонування
сільськогосподарськ
их кооперативів.

Розроблена схема
просторового
планування
громади.

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

123

+

+

-

+

+

об'єктів.
6

Стимулювання
підприємницької
активності жителів
Барської громади
шляхом налагодження
ефективної системи
консультативної та
юридичної допомоги
СПД
Інформування та
консультації суб’єктам
господарювання
Барської громади

Надано консультації
суб’єктам
підприємницької
діяльності Барської
громади.

+

+

+

30

Відділ
економік
и,
інвестиці
й та
регулято
рної
діяльност
і
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

1.2. Ефективне використання ресурсів

1

2

3

4

Впровадження системи
енергетичного
менеджменту в
бюджетних установах
Контроль за споживання
енергоресурсів
бюджетних установ

Внесення даних в
автоматизовану
систему
енергомоніторингу

+

+

+

150

Відділ
економік
и
Барської
міської
ради

Інвентаризація земель
комунальної власності
(водного фонду,
сільськогосподарського
призначення, територій
загального
користування, тощо)

Проведення
інвентаризація
земельних ділянок

+

+

+

500

Відділ
земельни
х
ресурсів

Проведення геологоекономічної оцінки
запасів питної води
Івановецької ділянки
Барського родовиша та
затвердження в ДКЗ
результатів
дослідження запасів
води.
Захід дасть реальну
ситуацію запасів
підземних питнох вод
Івановецбкої ділянки
Барського родовиша.
Поновлення
нормативної грошової
оцінки земель
населених пунктів
Привидення
нормативного-грошової
оцінки у відповідність до
чинного законодавства.

Визначено оцінку
запасів питної води.

Розроблено 68
технічних
документацій

+

-

-

500

Барська
ТГ, КВУ
ВКГ»Бар
водокана
л»

+

+

-

600

Відділ
земельни
х
ресурсів

+

+

+

160

Відділ
земельни
х
ресурсів

-

2200

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської

5
Виготовлення
технічних паспортів на
гідротехнічних споруд.
Для визначення
власника/користувача.

Виготовлено 40
паспортів ГТС

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством
Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
о
Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством
Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

1.3. Якісна інфраструктура
1

Реконструкція площі
Пам’яті в м. Бар.
Проєктом

Реконструйовано
площу

+

-

124

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської

2

3

4

5

6

7

8

передбачається
створення належних
умов для мешканців
громади.
Реконструкція площі
Святого Миколая в м.
Бар
Проєктом
передбачається
створення належних
умов для мешканців
громади.
Реконструкція дороги
по вул.Садовій в м. Бар
Проєктом
передбачається
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Реконструкція дороги
по вул. Шевченка в м.
Бар
Проєктом
передбачається
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Реконструкція дороги
по вул.
Машинобудівників в м.
Бар
Проєктом
передбачається
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Реконструкція дороги
по вул.Залізняка в м.
Бар
Проєктом
передбачається
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Капітальний ремонт
дорожнього покриття
по вул. Л.Українки та
вул. Л.Ратушної в м.
Бар
Проєктом
передбачається
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Реконструкція
дорожнього покриття
та тротуару по вул.

Реконструйовано
площу

Відремонтовано
дорогу

Відремонтовано
дорогу

Відремонтовано
дорогу

Відремонтовано
дорогу

Відремонтовано
дорогу

Відремонтовано
дорогу

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

125

+

-

-

-

+

+

+

міської
ради

міської
ради

6000

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської
міської
ради

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської
міської
ради

900

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської
міської
ради

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської
міської
ради

6000

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської
міської
ради

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської
міської
ради

2400

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської
міської
ради

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської
міської
ради

1310

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської
міської
ради

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської
міської
ради

20000

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської
міської
ради

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської
міської
ради

31000

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської

9

10

11

12

13

14

Каштановій в м. Бар
Проєктом
передбачається
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Реконструкція
дорожнього покриття
по вул. Монастирська в
м. Бар
Проєктом
Відремонтовано
передбачається
дорогу
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Реконструкція зливної
каналізації для відводу
дощових та талихвод з
вул.Врублевського, І
Реконструйова
Франка та М.Туніка
зливну каналізацію
Проєктом
передбачається
відведення дощових та
талих вод з вулиць.
Реконструкція об’їзної
дороги від вул.
Цукрового заводу до
вул. Арсенальна в м.
Бар
Проєктом
Відремонтовано 600 м
дорожнього покриття.
передбачається
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Вибірковий
капітальний ремонт
автомобільної дороги
О-02-01-10 «БарШаргород-Нові
Відремонтовано 8,1
Хоменки»
км дорожнього
Проєктом
покриття
передбачається
приведення дороги
районного значення до
належного
експлуатаційного стану
Поточний ремонт доріг
населених пунктів
громади
Проєктом
передбачається
Висипано щебнем
доріг
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Середній поточний
ремонт дороги Т-06-10
Відремонтовано
Любар-Нова-Ушиця в
дорогу
м. Бар
Проєктом

-

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

міської
ради

міської
ради

3000

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської
міської
ради

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської
міської
ради

6000

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської
міської
ради

Відділ
ЖКГ,
КВ і КБ
Барської
міської
ради

1000

Місцевий
бюджет,
Відділ
інші
ЖКГ, КВ і
джерела,
КБ
не
Барської
заборонен
міської
і
ради
законодав
ством

500

Місцевий
бюджет
та
обласний
Служба
інші
місцевих
джерела,
автомобіль
не
них доріг
заборонен
і
законодав
ством

+

+

+

9000

Місцевий
бюджет,
Відділ
інші
ЖКГ, КВ і
джерела,
КБ
не
Барської
заборонен
міської
і
ради
законодав
ством

+

-

-

73000

Служба
Держаний
автомобіль
бюджет
них доріг

126

15

16

17

18

19

передбачається
створення належних
умов для безпечного
руху автотранспорту і
пішоходів на території
міста
Капітальний ремонт з
проведенням
термомодернізації
Реалізовано комплекс
будівлі Барського
заходів із
ліцею №2
капітального ремонту
Проектом
з проведенням
термомодернізації
передбачається
будівлі Барського
проведення
ліцею №2 Барської
капітального ремонту з
міської ради (один
проведенням
заклад)
термомодернізації
будівлі Барського ліцею
№2
Комплексне
енергозбереження
будівлі ЗДО №8
«Дружба» та міського
соціальнопсихологічного центру
реабілітації для дітей та Покращено умови для
навчання 278 дітей, у
молоді з
т.ч. дітей з
функціональними
інвалідністю, для
обмеженнями
роботи 80 працівників
ДНЗ № 8 «Дружба»
«Еверест»
та Центру «Еверест»;
Проектом передбачено
зменшено витрати на
комплекс заходів із
енергозабезпечення
енергозбереження
приміщення ДНЗ № 8
«Дружба»
приміщення і
забезпечення належних
умови розвитку,
виховання та навчання
дітей з дотриманням
санітарно-гігієнічних
вимог
Встановлення
вуличних ігрових
майданчиків в ЗДО
громади
Проєктом
Встановлено не
передбачається
менше 5 ігрових
встановлення ігрових
майданчиків
комплексів
(майданчиків) для
навчально-виховних
процесів закладу
дошкільної освіти
Капітальний ремонт
Ялтушківського
закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ
ступенів Барської
Проведено ремонт
міської ради
школи
Проектом
передбачається
створення відповідних
умов для надання
якісних освітніх послуг
Реконструкція будівлі
харчоблоку
Встановлено нове
обладнання
Войнашівського
закладу загальної

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

127

+

-

+

+

-

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ,
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

7700

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ,
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

1000

Місцевий
бюджет,
Відділ
інші
ЖКГ, КВ і
джерела,
КБ,
не
Барської
заборонен
міської
і
ради
законодав
ством

7600

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Держав
ний та
місцеви
й
бюджет

3800

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської

Держав
ний та
місцеви
й
бюджет

21000

20

21

22

23

24

25

середньої освіти І-ІІІ
ступенів Барської
міської ради
Проектом
передбачається
створення відповідних
умов для надання
якісного харчування
Нове будівництво
спортивної зали для
Барського ЗЗСО І-ІІІ
ст.№4 Барської міської
ради
Проектом
передбачається
створення відповідних
умов для збереження
здоров’я школярів
Капітальний ремонт,
утеплення фасаду та
капітальний ремонт
даху будівлі Барського
ЗЗСО І-ІІІ ст..№3
Барської міської ради
Проектом
передбачається
створення відповідних
умов для надання
якісних освітніх послуг
Капітальний ремонт
даху Балківського
ЗЗСО І-ІІ ст.ЗДО
Барської міської ради
Проектом
передбачається ремонт
та перекриття даху з
метою перебування дітей
в безпечному середовищі
Капітальний ремонт
даху Терешківського
ЗЗСО І-ІІ ст.. Барської
міської ради
Проектом
передбачається ремонт
та перекриття даху з
метою перебування дітей
в безпечному середовищі
Ремонт дитячого
садочка в селі ЛукаБарська
Проєктом
передбачається
реконструкція системи
опалення, заміна котла,
поточний ремонт
приміщення на другому
поверсі, заміна
електрики, поточний
ремонт санвузлів,
системи водовідведення,
придбання меблів,
поточний ремонт
покрівлі садочка.

Капітальний ремонт
приміщення

ради

Побудованний
спортивний зал.

Покращено
енергоефективність
навчального закладу

Перекритий дах в
школі.

Перекритий дах в
школі.

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

-

17 100

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Держав
ний та
місцеви
й
бюджет

5200

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Держав
ний та
місцеви
й
бюджет

1564

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Держав
ний та
місцеви
й
бюджет

116

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Держав
ний та
місцеви
й
бюджет

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

Місцеви
й
бюджет,

Замінено 35 вікон,
28 дверей, зроблена
реконструкція
системи опалення
першого поверху,
поставлено котел,
зроблено поточний
ремонт приміщення,
санвузлів на
першому поверсі

+

+

+

500

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Заміна вікон 132,
дверей 8,
облаштування

+

+

+

3800

КНП
«Барська
міська

128

26

27

28

29

поліклініки КНП
«Барська міська
лікарня»
Покращення умрв
перебування пацієнтів та
персоналу поліклініки.
Ремонт прального
відділення КНП
«Барська міська
лікарня»
Проєктом
передбачається ремонт
прального відділення,
закупівля необхідного
обладнання : пральні
машини
Ремонт та покращення
матеріально-технічної
бази
патологоанатомічного
відділення КНП
«Барська міська
лікарня»

підлоги 500м.кв.

Проведено ремонт та
закуплено необхідне
обладнання

Проєктом
передбачається ремонт
патологоанатомічного
відділення, заміна
дверей, встановлення
протимоскітних сіток,
кондиціонерів,закупівля
необхідного обладнання
: секційний набір,
холодильна установка
Покращення
оснащення акушергінекологічного
відділення КНП
«Барська міська
лікарня»

Проведено ремонт та
закуплено необхідне
обладнання

Проєктом
передбачається закупівля
необхідного обладнання:
крісло-трансформер для
приймання пологів,
операційний стіл,
освітлення (лампи) для
акушерських
операційних
Капітальний ремонт
операційного блоку
хірургічного відділення
КНП «Барська міська
лікарня»

Закуплено необхідне
обладнання

Проєктом
передбачається
капітальний ремонт
операційного блоку,
закупівля необхідного
обладнання :
операційний стіл,
безтінева операційна
лампа, приточновитяжна вентиляція,

Проведено
капітальний ремонт
та закуплено
необхідне
обладнання

лікарня»

-

-

-

-

+

+

+

-

129

+

+

+

+

700

250

500

1 500

інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

КНП
«Барська
міська
лікарня»

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

КНП
«Барська
міська
лікарня»

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

КНП
«Барська
міська
лікарня»

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

КНП
«Барська
міська
лікарня»

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

обладнання для
стерилізації та
дезінфекції

30
Виготовлення ПКД на
ремонт сільських
будинків культури

та
будівництво мереж
зовнішнього
електричного
освітлення у населених
пунктах Барської
громади

Виготовлено 5 ПКД

+

+

-

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

Відділ
ЖКГ, КВ
і КБ,
Барської
міської
ради

Місцеви
й
бюджет,
інші
джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

1000

КВУ
ВКГ
«Барводо
канал»

Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
о

5000

Відділ
Місцевий
ЖКГ, КВ і бюджет,
КБ
інші
Барської
джерела,
міської
не
ради, КВУ заборонен
ВКГ
і
«Барводок законодав
анал»,
ством

1000

Відділ
ЖКГ, КВ і
КБ
Барської

300

31 Реконструкція

Проведено вуличне
освітлення в
населених пунктах
громади.

+

+

+

3000

Проектом

передбач
ається будівництво та
капітальний ремонт.

32
Заміна електроопор по
вул. Героїв майдану,
Комарова, Бона
Сфорца, Св. Миколая.

33

34

35

Замінено
електроопори.

Заміна аварійних
ділянок водопровідної
мережі в м. Бар та
населених пунктах
громади.
Захід дасть можливість
замінити старі сталеві
труби на нові
поліетиленові,
Замінити старі
забезпечить безперебійне
сталеві труби на нові
та своєчасне отримання
поліетиленові.
питної води
споживачами,
зменшення втрат води в
мережі, забезпечить
зростання кількості
абонентів, які
користуються системою
централізованого
водопостачання.
Забезпечення
водопостачання
населених пунктів:
Гармаки, Кузьминці,
Чемериське,
Васютинці, Голубівка,
Збудовано 3 (три)
Широке, Мартинівка,
системи
Підлісний Ялтушків
водопостачання для
Козарівка.
близько 3,0 тис. осіб
Проєктом
передбачається
забезпечення населення
якісною питною водою
шляхом будівництва
систем водопостачання
Проведено
Облаштування
благоустрій місцевого
громадської зони
парку. Створено
відпочинку на
сприятливі умови для

+

-

+

+

+

+

+

+
130

+

+

+

+

500

Місцеви
й
бюджет,
інші

території місцевого
парку
Проектом передбачено
облаштування
громадських зон
відпочинку на території
місцевого парку,
створення комфортного і
безпечного місця
відпочинку для всієї сім'ї

проведення дозвілля
молодих сімей з
дітьми та інших
верств населення.
Облаштовано в зоні
відпочинку місце
санітарної гігієни
(туалет)

міської
ради

36
Скейт-парк для
мешканців громади

Скейт-парк

+

+

1000

Облаштованний
майданчик,
парковка,
спортивний
майданчик для
початкових класів

+

+

3000

Встановлені дитячі
майданчики.

+

+

37
Ігровий майданчик
біля будівлі грекокатолицької церкви

38

«Громада прихильна до
дітей» Встановлення
дитячих майданчиків в
населених пунктах
Барської громади.

+

3000

джерела
, не
заборон
ені
законод
авством

Місцеви
й
Відділ
бюджет,
ЖКГ, КВ
інші
і КБ
джерела
Барської
, не
міської
заборон
ради
ені
законод
авством
Місцеви
й
Відділ
бюджет,
ЖКГ, КВ
інші
і КБ
джерела
Барської
, не
міської
заборон
ради
ені
законод
авством
Місцевий
бюджет,
Відділ
інші
ЖКГ, КВ і
джерела,
КБ
не
Барської
заборонен
міської
і
ради
законодав
ством

1.4. Привабливий туристичний простір
1

«Camino Podolico:
Подільський шлях
Святого Якова»
Проєкт спрямований на
створення і промоцію
культурно-пізнавального
й екологічного маршруту
з Вінниці до Кам’янцяПодільського через Бар
за моделлю Шляхів
святого Якова.
Поєднуючи 14 точок
Вінницької та
Хмельницької областей,
маршрут дозволяє
спланувати пішу або
велосипедну мандрівку з
необхідною
інфраструктурою для
харчування і ночівель
кожних 20-25 кілометрів.
Для туристів маршрут
розкриває особливості
формування Поділля як
історичного регіону зі
своєрідним природним
ландшафтом і
демонструє вплив
європейських подій на
формування 10
територіальних громад
через відвідування
залишків

Створено
якісний
туристичний
продукт

+

-

131

-

1000

Відділ
культу
ри,
молоді
жної
політик
и,
спорту
та
туризм
у
Барськ
ої
міської
ради

УКФ
Вінни
цька
міська
рада
Барськ
а
міська
рада
Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
ом

фортифікаційних споруд,
старовинних храмів і
монастирів та палацопаркових ансамблів.

2

«Відродження
історичної
пам’ятки
Барського замку задля
сталого
туристичного
розвитку у громаді і
промоції рідного краю»
продовження
архіелогічних
досліджень
мурів,
першочергові
протиаварійні роботи та
розчищення мурів.

Покращено стан
пам’ятки
архітектури
національного
значення

+

175

3

Паспортизація та
інвентаризація
туристичних пам’яток
та пам’яток культурної
спадщини

4

Реставрація будинку
Коцюбинського, з
подальшим
перенесенням в нього
Барського історичного
музею(модернізація за
допомогою туристичних
інформаційних кіосків та
3 D турів з віртуальними
прогулянками музеєм з
описом експозицій
українською та
англійською мовами),
та облаштування
прилеглої території під
музей виробів з сіна.

Створено реєстр
та опис

Висновок
експертної
групи

+

+

+

+

+

+

500

6 000

5

Облаштування мінікінотеатру просто неба.
Проведення сезонних
різножанрових
кінопоказів

6

Переформатування
бібліотеки в

Створено
ініціативну
групу

+

+

+

500

Створено
команду

+

+

+

1200

132

Відділ
культу
ри,
молоді
жної
політик
и,
спорту
та
туризм
у
Барськ
ої
міської
ради
Відділ
культу
ри,
молоді
жної
політик
и,
спорту
та
туризм
у
Барськ
ої
міської
ради
Відділ
культу
ри,
молоді
жної
політик
и,
спорту
та
туризм
у
Барськ
ої
міської
ради
Відділ
культу
ри,
молоді
жної
політик
и,
спорту
та
туризм
у
Барськ
ої
міської
ради
Відділ
культу

Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
ом

Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
ом

Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
ом

Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
ом
Місце
вий

мультифункціональний
простір
Створення нових
креативних просторів.
Це культурно-освітній
простір із облаштованим
коворкінг-центром,
мультимедійним заломтрансформером, дитячою
зоною та соціальним
кафе.

однодумців, яка
готова втілити
зміни

7
Створення промоційно
туристичного центру
Барського краю
(туристичний хаб)
(інфоцентру з кав’ярнею
і сувенірною лавкою,
подієвий і тренінговий
майданчик, семінари,
круглі столи, офіс і
коворкінг.

+

+

200

8
Створення
туристичного порталу
громади.
Барська публічна
бібліотека веде портал
http://barportal.in.ua/.
Перепрофілювання
порталу під туристичний
.

Портал
профінансовано
до кінця 2021
року.
Підготовлено не
менше 20
описових
інформаційних
матеріалів

+

+

133

20

ри,
молоді
жної
політик
и,
спорту
та
туризм
у
Барськ
ої
міської
ради
Відділ
культу
ри,
молоді
жної
політик
и,
спорту
та
туризм
у
Барськ
ої
міської
ради
Відділ
культу
ри,
молоді
жної
політик
и,
спорту
та
туризм
у
Барськ
ої
міської
ради

бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
ом

Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
ом

Місце
вий
бюдже
т, інші
джере
ла, не
заборо
нені
законо
давств
ом

Ідеї проєктів і заходів, які можуть увійти до Плану реалізації Стратегії розвитку Барської
громади 2030. Стратегічна ціль 2. «Високі стандарти життя»
Назва проєкту,
короткий опис

Показники
впровадження

Період
2021 2022 2023

Відповідаль
ні

Джерело
фінансув
ання

ЦНАП, Барська
Міська Рада

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавств
ом

150

КВУ
ВКГ»Барводоканал
»

Місцевий
бюджет,
інші
джерела,
не
заборонен
і
законодав
ство

500

Відділ ЖКГ, КВ і КБ,
містобудування та
архітектури, КП
«Барблагоустрій»
Барської міської ради

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавств
ом

3000

Відділ ЖКГ, КВ і
КБ Барської міської
ради

Місцевий
бюджет,
інші
джерела,
не
заборонен
і
законодав
ством

4000

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
Муніципальна варта,
Відділ ЖКГ, КВ і КБ
заборонені
законодавство
м

2000

Місцевий
бюджет, інші
Муніципальна варта,
джерела, не
Відділ ЖКГ, КВ і КБ
заборонені
Барської міської ради
законодавство
м

Приблизн
ий
бюджет,
тис. грн

2.1. Якісні базові послуги
1

Дооснащення відділу
ЦНАП сучасним
обладнанням.
Додаткові послуги для
автомобілістів.

Обладнання для
виготовлення
посвідчення водія,
система управління
потоками інші
програми та технічні
засоби.

+

+

600

2
Облаштування
громадських криниць
Облаштування
громадських шахтних
колодязів до нормативів.

Облаштовано
громадські крниці.

+

+

+

2.2. Привабливий, безпечний та доступний простір

1

2

Пристосування
пішохідних тротуарів та
переходів до потреб
маломобільних груп
Проектом передбачається
комплекс робіт і заходів
щодо захисту прав та
інтересів людей з
інвалідністю, сприяння їх
соціальній підтримці та
реабілітації
Оснащення засобами
пожежної сигналізації
закладах освіти,
культури та соціального
захисту. встановлення
протипожежної
сигналізації в закладах
освіти, культури та
соціального захисту.

3

Центри громадської
безпеки в с. Ялтушків, с.
Войнашівка.

4

«Безпечне місто»
Встановлення
відеоспостереження,
островів безпеки та
ситуаційного центру в
громаді.

Облаштування
проходів/проїздів в
місцях перетину
пішохідних тротуарів
похилими з’їздами (не
більше 1:12) на
центральних вулицях
міста, облаштування
світлофорів та систем
звукової сигналізації на
перехресті вулиць
Григоровичів Барських
/Каштановій

Оснажено
пожежними
сигналізація ми
каклади освіти та
культури.

Відкрито два центри
громадської безпеки.

Оснащео
відеокамерами,
островками безпеки та
відремонтовано
ситуаційний центр.

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

2.3. Активні Мешканці

1

Створення молодіжного
простору (коворкінг
майданчик- для творчої
активності молоді), з
метою забезпечення
комфортного середовища
для самореалізації молоді
та активного залучення її
до суспільногромадського життя
громади. Молодь визначає

Створення
ініціативної
групи по
створенню
молодіжної ради

+

+

134

+

2000

Відділ культури, КЗ
Барська публічна
бібілотека

Місцевий
бюджет,
інші
джерела,
не
заборонен
і
законодав
ством

2

3

майбутнє міста і має стати
провідником інноваційних
змін у ньому.
Створення цифрових
хабів на базі бібліотек
ТГ.
(КЗ Барська публічна
бібліотека, Барська
В рамках проєкту
дитяча.
Дія. Цифрова
Балківська,Міжліссянська,
освіта.
Гармацька, Терешківська,
Забезпечено
Мигалівецька).
кожну бібліотеку
Міністерство цифрової
2 комп. та
трансформації України
столами
продовжує створювати
мережу хабів цифрової
освіти, мета яких навчити
українців цифровій
грамотності.
Підтримка проектів, які
здійснюються
громадськими та
благодійними
організаціями в
Проведено 3 тренінги
Барській міській
для представників
територіальній громаді
громадських та
Проектом передбачено
благодійних організацій
розвиток компетенцій у
громади; збільшено
кількість
сфері проектного
зареєстрованих та
менеджменту серед
активно працюючих
представників
організацій
громадських та
громадського сектору у
громаді на 10%.
благодійних організацій
збільшено кількість
Барської громади,
проектів, які
активізація діяльності
реалізуються в громаді
місцевих громадських та
за кошти грантів на
10%; забезпечено
благодійних організацій
співфінансування
на вирішення нагальних
проектів, які
проблем громади;
реалізуються
забезпечення
громадськими та
благодійними
консультативної та
методологічної підтримки організаціями; якісно та
кількісно підвищено
в процесі написання
результати проектів
грантових заявок та
громадських
організацій.
реалізації успішних
проектів; участь у
проектах громадських та
благодійних організацій
на умовах спів
фінансування

+

+

-

+

-

+

50

700

Відділ культури, КЗ
Барська публічна
бібілотека

Місцевий
бюджет,
інші
джерела,
не
заборонен
і
законодав
ством

Відділ економіки
Барської міської ради

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавств
ом

2.4. Спортивна столиця

1

2

Міжнародні фестивалі
«Бар – спортивна
столиця Поділля»

Проведенно
фестиваль.

+

+

Реконструкція стадіону
КЗ «Барська районна
дитячо-юнацька
спортивна школа
«Колос» по вул.
Комарова, 2 у м.Бар
Вінницької області»

Реконструювано
стадіону м. Бар

+

+

135

+

200

Відділ культури
КЗ «Дитячо –
юнацька спортивна
школа «Колос»

62200

Відділ ЖКГ, КВ і
КБ Барської міської
ради

Місцевий
бюджет,
інші
джерела,
не
заборонен
і
законодав
ством
Місцевий
бюджет,
інші
джерела,
не
заборонен
і
законодав

ством
3

4

5

«Будівництво
спортивного
майданчика з
влаштуванням
синтетичного покриття
«штучна трава»
Ялтушківського ЗЗСО ІІІІ ст. Барської міської
ради
Проектом передбачається
створення відповідних
умов для збереження
здоров’я школярів
Будівництво
багатофункціональних
спортивних
майданчиків зі штучним
покриттям в населених
пунктах Барської
громади
Проектом передбачено
створення сучасних
багатофункціональних
спортмайданчиків, які
відповідають вимогам
безпеки, належне їх
використання для потреб
дитячо-юнацького спорту,
пропаганди здорового
способу життя;
покращення всіх форм
позаурочної та
позашкільної роботи,
оновлення відповідної
матеріальної бази для
занять фізичною
культурою і спортом
Капітальний ремонт
спортивного комплексу
по вул. Врублевського
35 м.Бар
Проектом передбачається
створення відповідних
умов для збереження
здоров’я молоді та осіб з
інвалідністю.

Побудовано
багатофункціональний
спортивний
майданчик з
синтетичним
покриттям;
забезпечено
оптимальні умови для
організації навчальновиховного процесу,
спортивно-масової
роботи; забезпечено
комфортні умови для
занять спортом дітей з
інвалідністю.

Побудовано
багатофункціональний
спортивний майданчик
з синтетичним
покриттям; забезпечено
оптимальні умови для
організації навчальновиховного процесу,
спортивно-масової
роботи; забезпечено
комфортні умови для
занять спортом дітей з
інвалідністю.

Відремонтованний
спортивний комплекс.

+

+

-

+

+

+

+

+

+

2200

4000

3000

Відділ ЖКГ, КВ і
КБ Барської міської
ради

Державни
й та
місцевий
бюджет

Відділ ЖКГ, КВ і КБ
Барської міської ради

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавств
ом

Відділ ЖКГ, КВ і КБ
Барської міської ради

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавств
ом

2.5. Чисте довкілля

1

Завершення будівництва
сортувальної станції на
полігоні твердих
побутових відходів
Проектом передбачається
вирішення питання з
утилізацією побутового
сміття та поліпшення
санітарноепідеміологічного стану
громади

Будівництво адмін.
будівлі та складських
приміщень, підведення
водопостачання до
об’єкту

2

Запровадження системи
роздільного збирання
твердих побутових
відходів на території
Барської міської
територіальної громади
Проектом передбачено
будівництво сучасних

Облаштування
контейнерних
майданчиків та
встановлення 200
євроконтейнерів;
організація роботи для
змішаного збору ТПВ
спеціалізованим
автомобілем згідно
графіку на території
громади, виготовлення

+

+

+

+

136

+

+

4700

1000

КП
«Барблагоустрій»
Барської міської
ради

КП «Барблагоустрій»
Барської міської ради

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавств
ом

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавств
ом

3

контейнерних
майданчиків в населених
пунктах громади,
розташування на них
євроконтейнерів для
роздільного збору твердих
побутових відходів
Придбання установки
для пом,якшення води
З метою покращення
якості питної води, а саме
її пом,якшення (видалення
з води солей кальцію і
магнію) потрібно
встановити систему
фільтрів.
відповідає вимогам НД,
не підлягає повірці, це
призводить жо
неможливості повірки
лічильників води і
значних витрат коштів на
обслуговування
населення.

та розповсюдження
інформаційних
матеріалів щодо
роздільного збору ТПВ

Відповідність
показників до
затверджених
нормативних значень.

-

+

+

1500

Барська ТГ, КВУ
ВКГ»Барводоканал
»

Місцевий
бюджет,
інші
джерела,
не
заборонен
і
законодав
ство

Барська ТГ, КВУ
ВКГ»Барводоканал
»

Місцевий
бюджет,
обласний
бюджеті,і
джерела,
не
заборонен
і
законодав
ство

Відділ ЖКГ, КВ і КБ
Барської міської ради

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавств
ом

4

5

Реконструкція очисних
споруд
Це дозволить повторно
використовувати очищені
води для технологічних
потреб міста, інших
технологічних процесах.

Зменешення впливу
на екологію довкілля
та подовження строків
служби очисних
споруд

Відновлення та
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
орнітологічного
заказника місцевого
значення «Барський»,
облаштування
рекреаційних зон та
рекультивація зон
складування мулових
мас
Проектом передбачено
днопоглиблення русла
водойми «Барський»
(рекреаційної зони
орнітологічного
заказника) та очистка
водойми від мулових мас
та рекультивація зон
складування мулових мас

Здійснено
впорядкування водного
об’єкту.

-

+

+

+

+

+

10000

10500

2.6. Цифрова громада

1

2

Придбання програмного
забезпечення щодо
ведення електронного
документообігу
(реєстрація вхідної та
вихідної документації,
звернення, запити на
публічну інформацію)
Реалізація

Ведення
електронного
документообігу

-

+

-

500

Загальний відділ
Барської міської
ради

Місцевий
бюджет,
інші
джерела,
не
заборонен
і
законодав
ством

Сформовано фонд
конкурсу громадських

200

+

+

1000

Відділ економіки
Барської міської ради

Місцевий
бюджет, інші
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3

організацій – 200 тисяч
партисипативного
гривень; збільшено
бюджетування шляхом
кількість
запровадження
зареєстрованих та
щорічного конкурсу
активно працюючих
організацій
проектів громадських та
сектору у
благодійних організацій громадського
громаді на 10%;
Проектом передбачено
проведено 3 тренінги з
підвищення громадської
проектного
менеджменту серед
активності жителів
представників
громади; активізація
громадських
діяльності місцевих
організацій; вирішено
громадських та
нагальні проблеми
громади за активної
благодійних організацій
участі громадськості.
на вирішення нагальних
проблем громади;
формування проектного
підходу щодо реалізації
ініціатив громадських та
благодійних організацій;
визначення актуальних
потреб жителів громади
та реагування на них
Забезпечення доступу до
мережі Інтернет для
закладів соціальної
інфраструктури
Забезпечено доступом
сільських територій
до мережі Інтернет 16
(шістнадцять населених
Барської міської
пунктів) для понад 5,0
територіальної громади
тис. осіб
Проєктом передбачається
підведення комунікацій із
широкосмугового доступу
до мережі Інтернет

джерела, не
заборонені
законодавств
ом

+

+

+

3000

Відділ економіки
Барської міської
ради, старости сіл

Місцевий
бюджет, інші
джерела, не
заборонені
законодавство
м

9. ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ СТРАТЕГІЇ НА ДОВКІЛЛЯ

В рамках впровадження в життя першого операційного плану Стратегії
розвитку Барської громади до 2030р. планується впровадити ряд дій, які мають
прямий вплив на довкілля, переважно позитивного характеру. Це стосується не
лише впорядкування проблеми збору і утилізації твердих побутових відходів,
але й зменшення частки скидів неочищених стоків з підприємств громади і
приватних домогосподарств.
У перерахунку на конкретні заходи і проєкти вплив стратегії на довкілля
виглядає наступним чином:
Прогнозований вплив на довкілля проєктів і заходів в рамках стратегічної цілі 1
Іноваційна економіка, у т.ч. з точки зору потенційних мешканців
Таблиця 40. Прогнозований вплив на довкілля проєктів і заходів в рамках стратегічної цілі 1 Іноваційна економіка

Позитивний Нейтральний Негативний
1.1. Потужний економчний потенціал
1.1.1. Формування інвестиційно-привабливих земельних ділянок

+

1.1.2. Розширення ринків збуту промислової та сільськогосподарської
продукції місцевих виробників

+
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1.1.3. Розробка інвестиційного каталога Барської громади (з
новоприєднаними територіями)

1.1.4. Сприяння та підтримка процесу розвитку сільськогосподарської
кооперації у Барській громаді

+

1.1.5. Розроблення схеми просторового планування Барської територіальної
громади
1.1.6. Стимулювання підприємницької активності жителів Барської громади
шляхом налагодження ефективної системи консультативної та юридичної
допомоги СПД

+
+

1.2. Ефективне використання ресурсів
1.2.1. Впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних
установах

+

1.2.2. Інвентаризація земель комунальної власності (водного фонду,
сільськогосподарського призначення, територій загального користування,
тощо)

+

1.2.4. Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

+
+

1.2.5. Виготовлення технічних паспортів на гідротехнічні споруди
Для визначення власника/користувача.

+

1.2.3. Проведення геолого-економічної оцінки запасів питної води

1.3. Якісна інфраструктура
+
+
+
+
+
+

1.3.1. Реконструкція площі Пам’яті в м. Бар
1.3.2. Реконструкція площі Святого Миколая в м. Бар
1.3.3. Реконструкція дороги по вул.Садовій в м. Бар
1.3.4. Реконструкція дороги по вул. Шевченка в м. Бар
1.3.5. Реконструкція дороги по вул. Машинобудівників в м. Бар
1.3.6. Реконструкція дороги по вул.Залізняка в м. Бар
1.3.7. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Українки та вул.
Л.Ратушної в м. Бар
1.3.8. Реконструкція дорожнього покриття та тротуару по вул. Каштановій в
м. Бар

+
+
+

1.3.9. Реконструкція дорожнього покриття по вул. Монастирська в м. Бар
1.3.10. Реконструкція зливної каналізації для відводу дощових та талихвод з
вул.Врублевського, І Франка та М.Туніка
1.3.11. Реконструкція об’їзної дороги від вул. Цукрового заводу до вул.
Арсенальна в м. Бар
1.3.12. Вибірковий капітальний ремонт автомобільної дороги О-02-01-10
«Бар-Шаргород-Нові Хоменки»

+
+
+
+

1.3.13. Поточний ремонт доріг населених пунктів громади
1.3.14. Середній поточний ремонт дороги Т-06-10 Любар-Нова-Ушиця в м.
Бар
1.3.15. Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі
Барського ліцею №2
1.3.16. Комплексне енергозбереження будівлі ЗДО №8 «Дружба» та міського
соціально-психологічного центру реабілітації для дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Еверест»

+

1.3.17. Встановлення вуличних ігрових майданчиків в ЗДО громади

+

1.3.18. Капітальний ремонт Ялтушківського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Барської міської ради
1.3.19. Реконструкція будівлі харчоблоку Войнашівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Барської міської ради
1.3.20. Нове будівництво спортивної зали для Барського ЗЗСО І-ІІІ ст.№4
Барської міської ради
1.3.21. Капітальний ремонт, утеплення фасаду та капітальний ремонт даху
будівлі Барського ЗЗСО І-ІІІ ст..№3 Барської міської ради
1.3.22. Капітальний ремонт даху Балківського ЗЗСО І-ІІ ст.ЗДО Барської
міської ради
1.3.23. Капітальний ремонт даху Терешківського ЗЗСО І-ІІ ст.. Барської
міської ради

+

+
+
+
+
+
+
+
+

1.3.24. Ремонт дитячого садочка в селі Лука-Барська
1.3.25. Капітальний ремонт приміщення поліклініки КНП «Барська міська
лікарня»
1.3.26. Ремонт прального відділення КНП «Барська міська лікарня»
1.3.27. Ремонт та покращення матеріально-технічної бази
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+
+
+

патологоанатомічного відділення КНП «Барська міська лікарня»
1.3.28. Покращення оснащення акушер-гінекологічного відділення КНП
«Барська міська лікарня»
1.3.29 Капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення КНП
«Барська міська лікарня»

+

1.3.30. Виготовлення ПКД на ремонт сільських будинків культури

+

+

1.3.31. Реконструкція та будівництво мереж зовнішнього електричного
освітлення у населених пунктах Барської громади
1.3.32. Заміна електроопор по вул. Героїв майдану, Комарова, Бона Сфорца,
Св. Миколая.
1.3.33. Заміна аварійних ділянок водопровідної мережі в м. Бар та населених
пунктах громади.
1.3.34.Забезпечення водопостачання населених пунктів: Гармаки, Кузьминці,
Чемериське, Васютинці, Голубівка, Широке, Мартинівка, Підлісний
Ялтушків Козарівка.
1.3.35. Облаштування громадської зони відпочинку на території місцевого
парку

+
+
+
+
+
+
+
+

1.3.36. Скейт-парк для мешканців громади
1.3.37. Ігровий майданчик біля будівлі греко-католицької церкви
1.3.38. «Громада прихильна до дітей» Встановлення дитячих майданчиків в
населених пунктах Барської громади.

1.4. Привабливий туристичний простір
+

1.4.1. «Camino Podolico: Подільський шлях Святого Якова»
1.4.2. «Відродження історичної пам’ятки Барського замку задля сталого
туристичного розвитку у громаді і промоції рідного краю»
1.4.3. Паспортизація та інвентаризація туристичних пам’яток та пам’яток
культурної спадщини
1.4.4. Реставрація будинку Коцюбинського, з подальшим перенесенням в
нього Барського історичного музею(модернізація за допомогою туристичних
інформаційних кіосків та 3 D турів з віртуальними прогулянками музеєм з
описом експозицій українською та англійською мовами), та облаштування
прилеглої території під музей виробів з сіна.
1.4.5. Облаштування міні-кінотеатру просто неба. Проведення сезонних
різножанрових кінопоказів
1.4.6. Переформатування бібліотеки в мультифункціональний простір
Створення нових креативних просторів
1.4.7.Створення промоційно туристичного центру Барського краю
(туристичний хаб) (інфоцентру з кав’ярнею і сувенірною лавкою, подієвий і
тренінговий майданчик, семінари, круглі столи, офіс і коворкінг.

+
+
+
+
+
+
+

1.4.8.Створення туристичного порталу громади

Прогнозований вплив на довкілля проєктів і заходів в рамках стратегічної цілі
2. Високі стандарти життя
Таблиця 41 Прогнозований вплив на довкілля проєктів і заходів в рамках стратегічної цілі 2. Високі стандарти життя

Позитивний

Нейтральний

2.1. Якісні базові послуги
2.1.1. Дооснащення відділу ЦНАП сучасним обладнанням.

+
+

2.1.2. Облаштування громадських криниць

2.2. Привабливий , безпечний та доступний
простір
2.2.1. Пристосування пішохідних тротуарів та переходів до потреб
маломобільних груп

+

2.2.2. Оснащення засобами пожежної сигналізації закладах освіти,
культури та соціального захисту

+
+

2.2.3. Центри громадської безпеки в с. Ялтушків, с. Войнашівка.

+

2.2.4. «Безпечне місто»

2.3. Активні мешканці
2.3.1. Створення молодіжного простору (коворкінг майданчик- для
творчої активності молоді

+

2.3.2. Створення цифрових хабів на базі бібліотек ТГ.

+

2.3.3. Підтримка проектів, які здійснюються громадськими та
благодійними організаціями в Барській міській територіальній
громаді

+
140

Негативний

2.4. Спортивна столиця
+

2.4.1. Міжнародні фестивалі «Бар – спортивна столиця Поділля»
2.4.2. Реконструкція стадіону КЗ «Барська районна дитячо-юнацька
спортивна школа «Колос» по вул. Комарова, 2 у м.Бар Вінницької
області»
2.4.3. «Будівництво спортивного майданчика з влаштуванням
синтетичного покриття «штучна трава» Ялтушківського ЗЗСО І-ІІІ
ст. Барської міської ради
2.4.5. Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків зі
штучним покриттям в населених пунктах Барської громади
2.4.6. Капітальний ремонт спортивного комплексу по вул.
Врублевського 35 м.Бар

+
+
+
+

2.5. Чисте довкілля
2.5.1. Завершення будівництва сортувальної станції на полігоні
твердих побутових відходів
2.5.2. Запровадження системи роздільного збирання твердих
побутових відходів на території Барської міської територіальної
громади

+
+
+
+

2.5.3. Придбання установки для пом,якшення води
2.5.4. Реконструкція очисних споруд
2.5.5. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану орнітологічного заказника місцевого
значення «Барський», облаштування рекреаційних зон та
рекультивація зон складування мулових мас

+

2.6. Цифрова громада
2.6.1. Придбання програмного забезпечення щодо ведення
електронного документообігу
2.6.2. Реалізація партисипативного бюджетування шляхом
запровадження щорічного конкурсу проектів громадських та
благодійних організацій
2.6.3. Забезпечення доступу до мережі Інтернет для закладів
соціальної інфраструктури сільських територій Барської міської
територіальної громади

+
+
+

Висновки
За підсумками оцінки впливу діяльності в рамках першого операційного плану і
Стратегії на довкілля можна відмітити «нейтральний» у випадку понад 85%
проєктів і заходів рівень втручання у навколишнє середовище. У випадку
решти випадків вплив має характер «позитивного» і спрямований зокрема на
долання проблеми скиду неочищених стоків у водойми і налагодження системи
вивозу і сортування ТПВ.
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