
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 

Приблизний бюджет, тис. грн Відповідальні 
Джерело 

фінансування 2021 2022 2023 

1.1. Потужний економічний потенціал 
1 Формування інвестиційно-

привабливих земельних 

ділянок 

Сформовано 8 інвестиційно 
привабливі земельні ділянки 

+ + + 100 
Відділ земельних 

ресурсів 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

2 Розширення ринків збуту 

промислової та 

сільськогосподарської 

продукції місцевих 

виробників 
 Налагодження сталих зовнішніх 

перспективних ринків збуту продукції 

виробників, які працюють на території 
Барської ОТГ; 

 Збільшення прибутків місцевих 
виробників промислової та 

сільськогосподарської продукції; 

 Зростання виробничих потужностей 
промисловців та підприємців на території 

ОТГ; 

 Збільшення кількості робочих місць та 

рівня зайнятості населення; 

 Збільшення надходжень до міського 

бюджету за рахунок надходжень податків 

від розвитку промислових та 

сільськогосподарських об'єктів 
виробництва. 

 Впорядковано каталог 
місцевих виробників 

сільськогосподарської 

продукції, надруковано 
інформаційні буклети. 

 Проведено один 

місцевий Інвестиційний 
Форум. 

 Забезпечено участь 
місцевих виробників у 3 

українських та міжнародних 

заходах інвестиційного 

спрямування. 

 Розширено ринки збуту 
продукції, яка 

виготовляється місцевими 

підприємцями. 

 Створено передумови 

для випуску нових видів 

продукції, яка користується 
попитом на зовнішньому 

ринку. 

+ + + 50 

Відділ економіки, 
інвестицій та 

регуляторної 

діяльності, Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

3  Створення концепції 

індустріального парку в м. 

Бар, розміщеного по вул. 

Арсенальній 
 Збільшення кількості промислових 

підприємств, які функціонують у громаді; 

 Стимулювання розвитку ланцюжків 

виробничих підприємств та 
спеціалізованих кластерів; 

 Створення нових робочих місць на 

території промислової зони в межах 
громади; 

Забезпечення ефективного контролю за 
викидами промислових підприємств 

 Створено концепцію 

індустріального парку в 

Барській ОТГ; 

 Зареєстровано 
індустріальний парк в 

Міністерстві економіки 

України; 

 Розроблено проектно-

кошторисну документацію 
для забезпечення усієї 

необхідної інфраструктури; 

 Створено передумови для 
розміщення промислових 

підприємств на території 

Барської громади. 

+ + + 2000 

Відділ економіки, 

інвестицій та 

регуляторної 
діяльності, Відділ 

земельних ресурсів  

Барської міської 
ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 



4 

Розробка інвестиційного 

паспорта Барської громади 

(з новоприєднаними 

територіями) 
 Поширення інформації про 

інвестиційний клімат та інвестиційної 
можливості ОТГ. 

 Представлення Барської ОТГ як 

потенційно економічно-привабливої 
території Вінниччини із сприятливим 

інвестиційним кліматом та можливостями. 

 Залучення місцевих та закордонних 
інвесторів до Барської ОТГ для реалізації 

проектів на території об’єднаної громади. 

 Збільшення кількості робочих місць та 

рівня зайнятості населення. 

 Використання незадіяних земель та 

об’єктів нерухомості і комунальної 

власності. 

 Будівництво нових та реконструкція 

існуючих промислових об’єктів. 

 Розвиток бізнесу. 

 Створення нових підприємств та інших 
суб'єктів підприємницької діяльності. 

 Зростання виробничих потужностей 
ОТГ. 

 Збільшення надходжень до міського 
бюджету за рахунок надходжень податків 

від розвитку промислових та 

сільськогосподарських об'єктів 
виробництва. 

 Будівництво житла. 

 Розвиток місцевої інфраструктури. 

Покращення благоустрою населених 

пунктів ОТГ. 

 Зібрано інформацію та 

надруковано 200 

примірників інвестиційного 

паспорту Барської громади,  

 Інвестиційні паспорти 

розіслано 50 потенційним 

інвесторам. 

 Покращено 

інвестиційний клімат в 

громаді  

 Збільшено доходи 

місцевого бюджету. 

 Створено нові робочі 

місця, зменшено рівень 

безробіття. 

 Забезпечено зростання 

економічного потенціалу 

громади. 

 Налагоджено міжнародні 

економічні та торговельні 

зв’язки Барської громади. 

 Створено електронну і 

паперову версію 

інвестиційного паспорта 

громади. PDF – версію 

інвестиційного паспорта 

громади розміщено на сайті 

Барської міської ради. 

+   50 

Відділ економіки, 
інвестицій та 

регуляторної 

діяльності  Барської 
міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

5 Сприяння та підтримка 

процесу розвитку 

сільськогосподарської 

кооперації у Барській 

громаді 
 Інформування населення щодо 
головних принципів кооперації, форм та 

процесу створення кооперативу;  

 Активізація виробництва та співпраці 

мешканців сільських територій шляхом 

розвитку сільськогосподарської кооперації;  

 -Проведено 3 семінари з 

запрошеними спікерами для 
сільського населення 

Барської громади щодо 
принципів та форм 

функціонування 

сільськогосподарських 
кооперативів; 

 Визначено виробничі 

потреби громади, 
громадський актив, який 

готовий працювати над 

створення кооперативу; 

 -Організовано 1 навчальний 

+ + + 15 

Відділ економіки, 

інвестицій та 

регуляторної 
діяльності  Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 



Стимулювання процесу створення нових 
робочих місць у селах. 

візит до успішного 
сільськогосподарського 

кооперативу на території 

України; 
-Забезпечено юридичний та 

інформаційний супровід 

процесу реєстрації та 
функціонування 

кооперативу. 

6 

 Розроблення схеми 

просторового планування 

територіальної громади 

 
 Комплексна просторова оцінка 
території Барської громади та визначення 

ключових місць та об'єктів. 

 

Проектом передбачається: 

 Збір і аналіз вихідних 
даних.  

 Визначення 
пріоритетних територій та 

об'єктів. 

 Розробка пропозицій по 

використанню окремих 
територій (житлова 

забудова, комерційні 

об'єкти, промислові об'єкти). 
Складання завдання для 

розробників генерального 

плану (та зонуванню). 

 Розробка пропозицій по 

окремим важливим об'єктам: 

автовокзал, ринок, площі у 
центрі міста, парк, окремі 

вулиці, тощо. Складання 

завдання на проектування 

таких об'єктів. 

 Визначення 
пріоритетності (черговості 

втілення). 

 Обговорення та 
коригування концепції з 

експертами та місцевими 
мешканцями. 

+ + + 1000 
Відділ земельних 

ресурсів 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

7 Розробка генерального 

плану м. Бар 
 Актуалізація основної містобудівної 
документації на місцевому рівні, 

призначеної для обґрунтування 

довгострокової стратегії планування та 
забудови території населеного пункту; 

 Визначення принципових рішень 

розвитку, планування та забудови 

території населеного пункту. 

- Розроблено актуальну 

містобудівну документацію, 

яка визначає довгострокову 
стратегію планування міста; 

- Визначено зони охорони 

культурної спадщини, 
земельні ділянки, які 

призначені для розвитку 

виробництва та 
промисловості, житлової 

забудови, публічних 
просторів, тощо. 

+ + + 1000 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

Барської міської 
ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

8  Створення бізнес-

інкубатора в Барській 

громаді 

 
 Сприяння розвитку місцевого малого 

 Створено програму 

функціонування Бізнес-
інкубатора під управлінням 

спеціалізованої громадської 

організації. 

 Проведено конкурс у 

2023 році на визначення 

- + + 1000 

Управління 

фінансів, Відділ 
економіки, 

інвестицій та 

регуляторної 
діяльності  Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 



та середнього бізнесу; 

 Стимулювання процесу створення 

нових робочих місць на території Барської 

ОТГ; 

 Створення сприятливих умов для 

започаткування підприємницької 
діяльності в громаді; 

Підвищення автономності та фінансової 

забезпеченості місцевого бізнесу. 

підприємців, які 
скористаються умовами 

програми «Бізнес-

Інкубатор». 

 У громаді створено 

більше 10 нових робочих 
місць; 

 Учасниками програми 

Бізнес-Інкубатор створено 5 
бізнес-проектів своєї 

діяльності. 

 Зросла сума податків з 
доходів фізичних осіб у 

бюджет громади. 

9  Забезпечення гнучкої 

системи оподаткування та 

орендних ставок для осіб, 

які започатковують 

підприємницьку діяльність 

в Барській громаді 
 Встановлення гнучкої системи ставок 

місцевих податків та зборів. 

 Реалізація гнучкої системи ставок 
плати за оренду землі та об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності. 

 Надання в користування земельних 

ділянок та об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності СПД для здійснення 

підприємницької діяльності на основі 

гнучкої системи ставок плати за 
користування землею та майном. 

 Збільшення кількості підприємців та 

фермерів, які здійснюють господарську 
діяльність на території Барської громаді.  

Збільшення кількості робочих місць на 
території громаді. 

 

 Міською радою 
затверджено гнучку системи 

ставок плати за користування 

землю, орендної плати за 
користування об’єктами 

нерухомого майна 

комунальної власності. 

 У громаді до 2021 року 

на 10 % зростає кількість 
підприємців-початківців, які 

на пільгових умовах 

започатковують власну 
справу. 

 Зменшується частка 

тіньового бізнесу, 
формується бізнес-культура 

в громаді.  

 Збільшується сума 
надходжень від податків до 

бюджету Барської громади. 

 30 підприємців 

скористалось умовами 
програми в період 2018-2019 

років. 

+ + + 5 

Управління 

фінансів, відділ 

ЖКГ, КП та КБ та 
Відділ економіки, 

інвестицій та 

регуляторної 

діяльності  Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

10 Стимулювання 

підприємницької 

активності жителів 

Барської громади шляхом 

налагодження ефективної 

системи консультативної 

та юридичної допомоги 

СПД 
 (Проведено 3 семінари для студентів 

місцевих ВНЗ (80 відвідувачів кожного 
заходу) на тему юридичних та практичних 

аспектів започаткування підприємницької 

 Проведено 3 семінари 

для студентів місцевих ВНЗ 

(80 відвідувачів кожного 

заходу) на тему юридичних 
та практичних аспектів 

започаткування 

підприємницької діяльності. 

 Надано 60 консультацій 

суб’єктам підприємницької 
діяльності Барської громади. 

 Проведено 1 круглий стіл 
за участі СПД щодо 

обговорення питань 

сприяння діяльності бізнесу 

в громаді. 

+ + + 30 

Відділ економіки, 

інвестицій та 

регуляторної 
діяльності  Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 



діяльності. 

 Надано 60 консультацій суб’єктам 

підприємницької діяльності Барської 

громади. 

 Проведено 1 круглий стіл за участі СПД 

щодо обговорення питань сприяння 
діяльності бізнесу в громаді. 

 Створено на офіційному сайті 
міськради сторінку «Для бізнесу», онлайн-

форму та електронну скриньку для 

звернень СПД. 
Проведено 1 ознайомчий візит для СПД з 

обміну досвіду до інноваційних 

українських підприємств.) 

 Створено на офіційному 
сайті міськради сторінку 

«Для бізнесу», онлайн-форму 

та електронну скриньку для 
звернень СПД. 

 Проведено 1 ознайомчий 
візит для СПД з обміну 

досвіду до інноваційних 

українських підприємств. 

         

1.2. Ефективне використання ресурсів 
1 План заходів  впровадження  

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

Внесення даних в 
автоматизовану 
систему 
енергомоніторингу 

+ + + 150 

Відділ 
економіки 

Барської міської 
ради 

Місцевий 
бюджет, інші 
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

2 Інвентаризація земель 

комунальної власності 
(водного фонду, 

сільськогосподарського 

призначення, територій 

загального користування, 

тощо) 

Проведення інвентаризація 
земельних ділянок 

+ + + 500 
Відділ земельних 

ресурсів 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

3 Поновлення нормативної 

грошової оцінки земель 

населених пунктів 

 

 
+ +  600 

Відділ земельних 

ресурсів 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

4 
Виготовлення технічних 

паспортів на ГТС 
 +   500 

Відділ земельних 

ресурсів 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

1.3. Якісна інфраструктура 
1 Капітальний ремонт 

приміщення поліклініки 

КНП «Барська міська 

лікарня» 
Покращення умрв перебування пацієнтів та 

персоналу поліклініки. 

Заміна вікое 132, дверей 8, 

облаштування підлоги 
500м.кв. 

+ + + 3800 
КНП «Барська 

міська лікарня» 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2 Облаштування нового 

кладовища в селі Лука-

Внесено дане питання до 
генерального плану 
населеного пункту 

         +     +     20 000,0 Відділ економіки 
Барської МР, 

староста Луко-

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 



Барська 
 
Передбачено відкриття нового 
кладовища в селі Лука-Барська. Для 
впровадження даного питання 
передбачається підсипка дороги до 
кладовища, благоустрій території. 

 

Барського СО законодавством 

3 Ремонт дитячого садочка в 

селі Лука-Барська 
 
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. 

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

+ + + 500,0 

Відділ економіки 
Барської МР, 

староста Луко-
Барського СО 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

4 Ремонт прального відділення 
КНП «Барська міська лікарня» 
 
Проєктом передбачається ремонт 
прального відділення, закупівля 
необхідного обладнання : пральні 
машини 

Проведено ремонт та 
закуплено необхідне 
обладнання 

 + + 700, 00 
Ремонтні роботи, обладнання 

Головний лікар КНП 
«Барська міська 

лікарня» 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 
заборонені 
законодавством 

5 Ремонт та покращення 
матеріально-технічної бази 
патологоанатомічного  
відділення КНП «Барська 
міська лікарня» 
 
Проєктом передбачається ремонт 
патологоанатомічного відділення, 
заміна дверей, встановлення 
протимоскітних сіток, 
кондиціонерів,закупівля необхідного 
обладнання : секційний набір, 
холодильна установка 

Проведено ремонт та 
закуплено необхідне 
обладнання 

 + + 250,00 
Ремонтні роботи, обладнання 

Головний лікар КНП 
«Барська міська 

лікарня» 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 
заборонені 
законодавством 

6 Покращення оснащення 
акушер-гінекологічного 
відділення КНП «Барська 
міська лікарня» 
 

Закуплено необхідне 
обладнання 

 + + 500, 00 
Обладнання  

Головний лікар КНП 
«Барська міська 

лікарня», 
зав.акушер-

гінекологічним 
відділенням 
Іваненко В.О. 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 
заборонені 
законодавством 



Проєктом передбачається закупівля 
необхідного обладнання:  крісло-
трансформер для приймання пологів, 
операційний стіл, освітлення (лампи) 
для акушерських операційних 

7 Капітальний ремонт 
операційного блоку 
хірургічного відділення КНП 
«Барська міська лікарня» 
 
Проєктом передбачається капітальний 
ремонт операційного блоку, закупівля 
необхідного обладнання : 
операційний стіл, безтінева 
операційна лампа, приточно-витяжна 
вентиляція, обладнання для 
стерилізації та дезінфекції 

Проведено капітальний 
ремонт та закуплено 
необхідне обладнання 

 + + 1 500,00 
Ремонтні роботи, обладнання 

Головний лікар КНП 
«Барська міська 

лікарня», 
зав.хірургічним 

відділенням 
Панченко В.Д. 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

8 Освітлення с. Підлісний 
Ялтушків 
Проектом передбачається 
провести освітлення  вулиць с. 
Підлісний Ялтушків (вул.Весняна 
-1,6 км, вул. Дубова – 0,6 км, вул. 
Шевченка – 0,9 км, 
Штукановських -0,8 км)  

Зроблено освітлення по 
вул.. Гагаріна, Миру 

+ + + 300 
монтажні роботи 

Відділ культури 
Барської міської 
ради, староста 

Ялтушківського 
СО  Кириченко 

О.П. 

Місцевий 
бюджет, інші 
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

9 Відкриття клубу с.Ялтушків 
Проектом передбачається 
закінчення ремонту приміщення 
клубу та прилеглої території, 
закупівлю обладнання для роботи 
клубу,  придбання меблів, 
облаштування прилеглої території, 
облаштування кімнат для 
фізичного розвитку дітей та кімнат 
для гуртків, придбання 
спортивного обладнання , матів 
тощо… 

Зроблено ремонт зовні 
та всередині 
приміщення, наявне 
опалення 

+ +  
200 

Будівельні роботи,обладнання 
меблі 

Відділ культури 
Барської міської 
ради, староста 

Ялтушківського 
СО  Кириченко 

О.П. 

Місцевий 
бюджет, інші 
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

10 Модернізація закладів культури 
(виготовлення проектно-

кошторисних документацій:  

1.Міський будинок культури,  

2. БК с. Комарівці,  

3. БК с. Терешки,  

4. Клуб с. Іванівці 

 5.Клуб с. Антонівка);  

Та технічне переоснащення  з  

поліпшення м матеріальної  бази, з 

Моніторинг закладів 

культури 
+ + + 

1000 

1000 

3000 

Відділ 

економіки 

Барської МР,  

Відділ культури 

керівники 

закладів 

культури 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 



метою забезпечення сучасних 

умов для надання якісних 

культурних послуг різним 

категоріям населення, зокрема і 

вразливим групам та людям з 

інвалідністью. Реконструкція фойє  

та глядацького залу Міського 

будинку культури 

2000 

11 Реконструкція та будівництво 
мереж зовнішнього 
електричного освітлення 

Проектом передбачається приведення 
електромереж зовнішнього 
освітлення до норм і стандартів 
діючого законодавства; 
— оснащення об'єктів 
зовнішнього освітлення 
обладнанням з використанням 
енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій; 
- покращення стану 
благоустрою сіл територіальної 
громади; 
- покращення комфорту 
проживання населення; 
— зменшення травматизму нашого 
населення в умовах 
незадовільного стану доріг, 
недостатньої видимості у зв’язку з 
погодними умовами; 

замінено опори + + 
+ 

 

800 
монтажні роботи, 
влаштування та заміна опор; 
при необхідності заміна 
певних ділянок повітряних та 
кабельних ліній 
електромережі; придбання 
енергозберігаючих ламп; 
придбання необхідних 
матеріалів та 
обладнання 

Відділ 
економіки 

Барської МР, 
староста 

Мальчовецького 
СО 

Місцевий 
бюджет, інші 
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

12 Нове будівництво спортивної зали 

для Барського ЗЗСО І-ІІІ ст.№4 

Барської міської ради  

Проектом передбачається 

створення відповідних умов для 

збереження здоров’я школярів 

- + + + 17 117 286 грн. 
Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

13 Реконструкція будівлі Барського 

ДНЗ  №8 Барської міської ради 

Проектом передбачається 

створення відповідних умов для 

надання якісних освітніх послуг 

Виготовляється 

відповідна 

документація 

+   7 783 708 грн. 
Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

14 Капітальний ремонт, утеплення 

фасаду та капітальний ремонт даху 

будівлі Барського ЗЗСО І-ІІІ 

ст..№3 Барської міської ради 

Проектом передбачається 

-   + 3000 
Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 



створення відповідних умов для 

надання якісних освітніх послуг 

15 Капітальний ремонт з 

проведенням тер модернізації 

будівлі Барського ліцею №2  

Барської міської ради  

Проектом передбачається ремонт з 

метою перебування дітей в 

безпечному середовищі 

-   + 3000 
Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

16 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 

Частину даху 

перекрито 
+ +  1564 

Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

17 Капітальний ремонт даху 

Терешківського  ЗЗСО І-ІІ ст.. 

Барської міської ради 

Проектом передбачається ремонт 

та перекриття даху з метою 

перебування дітей в безпечному 

середовищі 

Дах перекрито , 

необхідно встановити 

грозо захист 

+   115,490 

Відділ освіти 

Барської міської 

ради  

Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

18 Реконструкція господарського 

приміщення під навчальне 

приміщення опорного 

Войнашівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Барської міської ради 

Проектом передбачається 

створення відповідних умов для 

проведення заходів учнів 

-  +  200 
Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

19 Капітальний ремонт приміщення 

опорного Ялтушківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Барської міської ради 

Проектом передбачається 

створення відповідних умов для 

надання якісних освітніх послуг 

-  + + 5271,389  
Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

20 Капітальний ремонт даху 

опорного Ялтушківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Барської міської ради 

Проектом передбачається ремонт 

та перекриття даху з метою 

-  + + 2 334,108  
Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 



перебування дітей в безпечному 

середовищі 

21 Реконструкція будівлі  харчоблоку 

Войнашівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Барської міської ради 

Проектом передбачається 

створення відповідних умов для 

надання якісного харчування 

Встановлено нове 

обладнання  
+ +  3800 

Барська міська 

рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

22 

Комплексне 

енергозбереження будівлі 

ЗДО №8 «Дружба» та 

міського соціально-

психологічного центру 

реабілітації для дітей та 

молоді з функціональними 

обмеженнями «Еверест» 
Проектом передбачено комплекс заходів із 
енергозбереження приміщення і 

забезпечення належних умови розвитку, 

виховання та навчання дітей з дотриманням 
санітарно-гігієнічних вимог 

Покращено умови для 
навчання 278 дітей, у т.ч. дітей 

з інвалідністю, для роботи 80 

працівників ДНЗ № 8 
«Дружба»  та Центру 

«Еверест»; зменшено витрати 

на енергозабезпечення 
приміщення ДНЗ № 8 

«Дружба» 

+ + - 7700 
Відділ ЖКГ, КВ і КБ, 
ЗДО №8 Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

23 

Встановлення вуличних 

ігрових майданчиків у 

Барському ЗДО №2 

«Сонечко» 
Проєктом передбачається встановлення 

ігрових комплексів (майданчиків) для 
навчально-виховних процесів закладу 

дошкільної освіти 

Змонтовано 2 ігрових 

майданчика на території ЗДО 

№2 «Сонечко»  
- + + 300 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ, 

містобудування та 
архітектури, ЗДО №2 

Барської міської ради  

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

24 

Капітальний ремонт з 

проведенням 

термомодернізації будівлі 

Барського ліцею №2 
Проектом передбачається проведення  

капітального ремонту з проведенням 

термомодернізації будівлі Барського ліцею 
№2 

Реалізовано комплекс заходів 
із капітального ремонту з 

проведенням 

термомодернізації будівлі 

Барського ліцею №2 Барської 

міської ради (один заклад) 

+ - - 5300 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ, 

містобудування та 
архітектури, ЗЗСО 

№4, Барської міської 

ради  

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

25 

Покращення матеріально-

технічної бази КНП «Барська 

міська лікарня» 

високотехнологічним 

обладнанням  
Проектом передбачається створення умов 

для більш точної діагностики захворювань 

фахівцями закладу, призначення 

Придбання необхідних 

виробничих засобів 

(обладнання) відповідно 
потреб лікарняної установи 

+ + + 1000 

Відділ соціальної 
політики та охорони 

здоров’я Барської 

міської ради, КНП 
«Барська міська 

лікарня» 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 



необхідного лікування 

26 

Реконструкція зовнішнього 

освітлення населених 

пунктів: Матейків, 

Трудолюбівка, Павлівка, 

Митки, Киянівка, Васютинці, 

Терешки, Гавришівка, 

Семенки, Гулі, Слобода 

Гулівська 
Проєктом передбачається покращення 
існуючого стану мереж зовнішнього 

освітлення  

Встановлено близько 800 

енергоощадних світильників 
по вулицях населених пунктів 

громади 

+ + + 5000 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ, 

містобудування та 
архітектури Барської 

міської ради  

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

27 

Вибірковий капітальний 

ремонт автомобільної дороги 

О-02-01-10 «Бар-Шаргород-

Нові Хоменки» 
Проєктом передбачається приведення 
дороги районного значення до належного 

експлуатаційного стану 

Відремонтовано 8,1 км 

дорожнього покриття 
+ + + 500 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради  

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

28 

Реконструкція об’їзної дороги 

від вул. Цукрового заводу до 

вул. Арсенальна в м. Бар 
Проєктом передбачається створення 

належних умов для безпечного руху 
автотранспорту і пішоходів на території 

міста 

Відремонтовано 600 м 
дорожнього покриття. 

+ + - 1000 
Відділ ЖКГ, КВ і КБ 
Барської міської ради  

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

29 

Перекриття даху приміщення 

Антонівського сільського 

клубу 
Проектом передбачено збереження будівлі 

сільського клубу, збереження та підтримка 
здорового духовного розвитку громади, 

виховання молодого покоління, 

поліпшення якості життя сільських 
мешканців громади 

Перекрито дах 
Антонівського сільського 

клубу; забезпечено умови 

для організації дозвілля та 
відпочинку всім верствам 

населення сіл Антонівки, 

Глинянки, Широкого; 
оптимізовано діяльність 

нових напрямків роботи 

клубного закладу у сфері 

культурно-просвітньої 

роботи; задоволено 

культурно-мистецькі 
потреби сільських жителів 

громади 

+ + - 300 
Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

30 Реконструкція площі Пам’яті  Реконструйовано площу + - - 2200 
Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 

КБ Барської 
міської ради 

31 
Реконструкція площі Святого 

Миколая 
Реконструйовано площу - + + 6000 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 

КБ Барської 
міської ради 

32 
Реконструкція дороги по 

вул.Садовій 
Відремонтовано ___ м 

дорожнього покриття 
+ - - 900 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 

КБ Барської 
міської ради 



33 
Реконструкція дороги по вул. 

Шевченка 
Відремонтовано ___ м 

дорожнього покриття 
- + + 6000 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 
КБ Барської 

міської ради 

34 
Реконструкція дороги по вул. 

Машинобудівників 
Відремонтовано ___ м 

дорожнього покриття 
- + + 2400 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 

КБ Барської 
міської ради 

35 
Реконструкція дороги по 

вул.Залізняка 
Відремонтовано ___ м 

дорожнього покриття 
- + + 1310 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 

КБ Барської 
міської ради 

36  

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Л.Українки та вул. 

Л.Ратушної 

Відремонтовано ___ м 

дорожнього покриття 
 + + 20000 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 

КБ Барської 
міської ради 

37 
Реконструкція дорожнього 

покриття та тротуару по вул.. 

Каштановій 

Відремонтовано ___ м 

дорожнього покриття  та  
_____тротуару       

 + + 31000 
Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 

КБ Барської 
міської ради 

38 

Реконструкція зливної 

каналізації для відводу 

дощових та талихвод з 

вул.Врублевського, І Франка 

та М.Туніка 

Реконструйова ___м зливної 

каналізації 
 + + 6000 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради 

Відділ ЖКГ, КВ і 

КБ Барської 
міської ради 

1.4. Привабливий туристичний простір 
1 Створення села європейського 

зразка в селі Слобода-Гулівська. 
Проектом передбачається 
створення місця відпочинку та 
рибальства для  місцевих жителів. 
Із зацікавленням іноземних 
туристів, екскурсійних груп, які 
проїжджають через село Слобода- 
Гулівська. Проєктом 
передбачається: укріплення 
берегів, поглиблення водойми,  
побудова бесідки для відпочинку, 
висадження декоративних дерев, 
та квітів. Результат та ціль 
проекту: озеленення території 
центру села, створення пожежною 
водойми для навколишніх сіл, 
створення місця відпочинку. 
Створення зразка, сучасного 
європейського села. В селі 
відсутнє центральне 
водопостачання, рівень води в 
ставку стабільний, який підтримує 
рівень грунтових вод та рівень 
води в кирницях. 

Зібрано благодійні 
кошти жителів села, 
організовано та 
привезено бетоні 
плити, для укріплення 
берегів, встановлено та  
побудовано майданчик 
для сортування сміття. 
Відремонтовано та 
побудовано систему 
відводу води, монах. 

+ +  
120 

Послуги для поглиблення та 
укріплення берегів водойми 

Відділ культури 
Барської міської 
ради, староста 

Гулівського 
старостинського 

округу 

Місцевий 
бюджет, інші 
джерела, не 
заборонені 

законодавством 



2 «Camino Podolico: Подільський 

шлях Святого Якова»  
Проєкт спрямований на створення 

і промоцію культурно-

пізнавального й екологічного 

маршруту з Вінниці до Кам’янця-

Подільського 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 

фортифікаційних споруд, 

старовинних храмів і монастирів 

та палацо-паркових ансамблів. 

Пройдено технічний та 

експертний відбір в 

УКФ 

+ + + 1 015 394  
Відділ культури 

 

УКФ 

Вінницька 

міська рада 

Барська міська 

рада 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

3 

«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.  

Заявку подана на 

Конкурс Вінницької 

обласної ради 

«Комфортні громади». 

 

+   175,000 

Благодійний 

фонд "Барський 

замок. 

Відродження" 

Відділ культури 

 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

4 

Паспортизація та інвентаризація  

туристичних пам’яток та 

пам’яток культурної спадщини 

Створенний реєстр та 

опис  
+ + + 0,5 млн.грн 

Відділ культури 

 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

5 Реставрація будинку 

Коцюбинського, з подальшим 

перенесенням в нього Барського 

історичного музею(модернізація за 

допомогою туристичних 

інформаційних кіосків та 3 D турів 

Висновок експертної 

групи 
+ + + 6 000 000 

КЗ 

Барський 

історичний 

музей 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

https://www.facebook.com/barzamok/
https://www.facebook.com/barzamok/
https://www.facebook.com/barzamok/
https://www.facebook.com/barzamok/


з віртуальними прогулянками 

музеєм з описом експозицій 

українською та англійською 

мовами),  

та облаштування прилеглої 

території під музей виробів з сіна.  

6 
Облаштування  міні-кінотеатру 

просто неба. Проведення 

сезонних різножанрових 

кінопоказів  

Є ініціативна група + + + 500 тис. грн 

Відділ 

культури, 

кінотеатр 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

7 Переформатування бібліотеки в 

мультифункціональний  

простір, 

 створення нових креативних 

просторів. Це культурно-освітній 

простір із облаштованим 

коворкінг-центром, 

мультимедійним залом-

трансформером, дитячою зоною та 

соціальним кафе.  

Є команда однодумців, 

яка готова втілити 

зміни 

+ + + 1200 000  

Відділ 

культури, КЗ 

Барська 

публічна 

бібілотека 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

8 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 тис.грн 

Відділ 

культури, 

КЗ Барська 

публічна 

бібілотека 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

9 Створення туристичного 

порталу громади.  

Барська публічна бібліотека веде 

портал  

http://barportal.in.ua/. 

Перепрофілювання порталу під 

туристичний .  

 Онлайн-платформа має стати 

віртуальною візитівкою міста, 

зацікавлюючи приїхати 

потенційних туристів. Тут буде 

акумульована уся інформація, яку 

потребуватиме потенційний 

турист у Барській громаді: готелі 

та заклади харчування, історичні 

пам’ятки, фото та довідки до них, 

навігація по тематичних 

Портал 

профінансовано до 

кінця 2021 року. 

Плюс зібрано матріали 

на перше наповнення  

+ +  4 

Відділ 

культури, орг. 

відділ 

бібілотека 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

http://barportal.in.ua/


маршрутах, пропозиції щодо 

зеленого туризму чи активного 

відпочинку, афіша масштабних 

культурно-мистецьких заходів у 

громаді 

10 Створення садиби зеленого 

туризму 
  

Проєктом 

передбачається1.  Облаштування 

майстерні по 

гончарству.  2.Виготовлення 

старовинних музичних 

інструментів та навчання гри на 

них. 3.Дослідження створення та 

реконструкція прикрас та 

предметів побуту часів Київської 

Русі 11ст.-13століття. 4. Розвиток 

апітуризму в сільській місцевості 

на території села. 

Готується 

садиба,облаштовується 

гончарна 

майстерня,виготовлені 

два гончарні 

круги,створюється 

одяг, предмети побуту, 

прикраси,розширується 

пасіка для розвитку 

апітуризму в сільській 

місцевості. 

+ + + 200 Потрібно придбати піч 

муфільну,глиномелку,гончарні 

кола. 

Сім’я 

Біньковського 

Максима 

Анатолійовича 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

11 

Зонування прибережної 

смуги ставка у селі Антонівка 

з облаштуванням 

інфраструктури для потреб 

рекреації населення Барської 

міської територіальної 

громади 
Проектом передбачено створення на базі 
ставка у селі Антонівка популярного 

рекреаційного об’єкта 

На території прибережної 
смуги Антонівської водойми 

на літній період встановлено 4 

біотуалети, 2 душові кімнати, 

2 роздягальні, 2 сміттєвих 

баки, 1 дитячий майданчик, 4 

конструкції парасолькового 
типу; створено мінімальні 

умови для комфортного 

сімейного відпочинку поблизу 
водойми у с. Антонівка; 

збільшено кількість 

відпочиваючих на водоймі, 
особливо сімей з дітьми; 

водойма стає популярним 
місцем рекреації, зацікавлює 

місцевий бізнес 

облаштовувати поблизу місця 
харчування.   

+ + + 200  

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

 

  



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 Приблизний бюджет, тис. 

грн 
Відповідальні 

Джерело 
фінансування 2021 2022 2023 

2.1. Якісні базові послуги 

1 

Реалізація заходів щодо підвищення 

кваліфікації адміністраторів центру 

надання адміністративних послуг 

Барської міської ради 
Проектом передбачається комплекс заходів із 

підвищення рівня ефективності та культури 

обслуговування населення в центрі надання 
адміністративних послуг 

Фахівці відділу пройшли 3 

тематичних 
тренінги/навчання; підвищено 

ефективність надання 

адміністративних послуг  

суб’єктам господарювання та 

громадянам; зросла 

обізнаність громадян щодо 
надання якісних 

адміністративних послуг; 

підвищено рівень довіри до 
влади; розширено перелік 

надання адміністративних 

послуг 

+ + + 20 
Відділ ЦНАП Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

2 

Сприяння впровадженню нових 

освітніх програм в процес 

навчання перед вищої та середньо 

професійної освіти. 

Проведено 2 лекцій та 2 
семінарів 

+ + + 50 
Відділ освіти Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

3 

Програми  по енергомодернізації 

ОСББ 
Технічна підтримка ОСББ та спів фінансування 
заходів . 

2 термомодернізованих 
будинки 

+ + + 1000 
Управління фінансів, 

відділ ЖКГ, КП та КБ 

Барської міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

4 

Розробка та реалізація  програми 

«Соціальний захист дітей-сиріт,  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей із сімей, що опинилися в складних 

життєвих обставинах на  2021-2026 роки» 

 

 

 

Соціальний захист 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, робота з 

сім’ями, які опинились 

у складних життєвих 

обставинах,запобігання 

дитячій 

бездоглядності, 

безпритульності та 

скоєнню 

правопорушень 

неповнолітніми, 

методична робота 

служби у справах дітей 

з питань охорони 

+ + + 

300 тис. грн. 

(60 тис. грн.. – 2021 рік, 

120 тис. грн. – 2022 рік, 

120 тис. грн..2023 рік) 

 

(подарунки до 

державних та 

релігійних свят для 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування,екскурсійно-

розважальні поїдки 

статусних дітей до 

історичних міст 

України, проведення 

профілактичних рейдів, 

Служба у справах 

дітей Барської МР, 

фінансове 

управління Барської 

МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 



дитинства тощо 

 

розробка та 

розповсюджувати 

соціальної реклами та 

матеріали, спрямовані 

на формування 

здорового способу 

життя, популяризацію 

сімейних цінностей, 

пропаганду сімейних 

форм виховання, 

запобігання торгівлі 

людьми та протидію 

насильству в сім’ї 

тощо) 

5 
Облаштування відділу ЦНАП 
Додаткові послуги для автомобілістів. 

Обладнання для 

виготовлення посвідчення 

водія, система управління 
потоками інші програми та 

технічні засоби. 

+ +  600 ЦНАП 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

6 Придбання екскаватора. 

Існуючі  екскаватори застарілі та 

потребують частих ремонтів, що 

призводить до значних затрат коштів, до не 

своєчасного виконання поставлених 

завдань. 

Захід забезпечить зменшення витрат на 

запчастини, безперебійне  обслуговування 

населення 

 +   1500 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

7 Ремонт (відновлення дебіту) свердловин 

№8/16 і №9/2029/1640.  

Відновлення дебіту свердловин, які 

знаходяться в резерві на балансі 

водоканалу.  

  + + 200 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

8 Виготовлення проекту зон санітарної 

охорони Івановецької ділянки Барського 

родовища. 

Згідно 

державним  будівельним нормам ДБНВ.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні 

мережи та споруди»  та  Постановою КМУ 

від 18.12.1998 №2024 «Про правовий 

режим зон санітарної охорони  

водних об’єктів». 

 +   80 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

9 Придбання ультрафіолетових ламп. 

Ультрафіолетове знезараження води – це 

один з найефективніших методів  

 +   50 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 



знезараження, якість якого досягає 99%. 

УФ повністю знищує більшість бактерій, 

спор інших мікроорганізмів, включаючи 

збудників інфекційних хвороб. Уф 

знезараження не вимагає реагентів, не 

змінює хімічних властивостей води. 

Технологія повністю екологічна і безпечна 

для людини. 

 

заборонені 

законодавство 

10 Заміна аварійних участків водопровідної 

мережі по вул. Цукровий Заводу, Воїнів 

інтернаціоналістів, Героїв Чернобиля, 

Залізничній. 

Захід дасть можливість  замінити старі 

сталеві труби на нові поліетиленові, 

забезпечить безперебійне та своєчасне 

отримання питної води споживачами, 

зменшення втрат води в мережі, 

забезпечить зростання кількості абонентів, 

які користуються системою 

централізованого водопостачання. 

  + + 214,4 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

11 Встановдення лічильників на 

свердловинах. 

Захід потребує впровадження,   в  зв’язку  

недообліком питної води існуючими 

лічильниками, а також постановою КМУ 

від 8 жовтня 2012р. № 963(Про 

затвердження Порядку державного обліку 

артезіанських свердловин, облаштування їх 

засобами вимірювання об'єму видобутих 

підземних вод). 

  +  56 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

12 Проведення геолого-економічної оцінки 

запасів питної води Івановецбкої ділянки 

Барського родовиша та затвердження в 

ДКЗ результатів дослідження запасів води. 

Захід дасть реальну ситуацію запасів 

підземних питнох вод Івановецбкої ділянки 

Барського родовиша. 

 +   496,999 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

13 Облаштування громадських криниць. 

Облаштування громадських шахтних 

колодязів має відповідати вимогам 

ДСаНПіН 2. 2. 4 -171 – 10. Колодязі з 

питною водою мають бути захищеними від 

проникнення поверхневого стоку(дощових 

і талих вод), попадання бруду вколодязб 

 + + + 133,237 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 



через оголовок. КВУ ВКГ «Барводоканал» 

проводить постійний ремонт зони охорони 

колодязів та контроль якості питної води. 

14  Заміна насосного обладнання на 

водозаборі. 

Моторесурс глибинних насосів на 

свердловинах водозабору вичерпується і в 

кожну годину можуть вийти з ладу, тому 

потрібно мати в резерві насоси для 

термінової заміни, щоб не зупинився 

процес подачі питної води для міста.      

 + +  250 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

15   Придбання установки  для повірки 

лічильників. 

 Установка для повірки лічильників 

застаріла та не відповідає вимогам НД, не 

підлягає повірці, це призводить жо 

неможливості повірки лічильників води і 

значних витрат коштів на обслуговування 

населення.    

   +  430    
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал   

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

16 Заміна аварійних участків водопровідної 

мережі в мікрорайоні між вул. Матросова і 

Галицьких вояків. 

Захід дасть можливість  замінити старі 

сталеві труби на нові поліетиленові, 

забезпечить безперебійне та своєчасне 

отримання питної води споживачами, 

зменшення втрат води в мережі . 

  +  67 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

17 Заміна аварійних участків водопровідної 

мережі по вул. Шпаковича, Б. 

Хмельницького.  

Захід дасть можливість  замінити старі 

сталеві труби на нові поліетиленові, 

забезпечить безперебійне та своєчасне 

отримання питної води споживачами, 

зменшення втрат води в мережі . 

  +  203 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

18 Заміна аварійних ділянок водопровідної 

мережі по вул. Сагайдачного, Мазура, 

Делімарського, Грушевського. 

Захід дасть можливість  замінити старі 

сталеві труби на нові поліетиленові, 

забезпечить безперебійне та своєчасне 

отримання питної води споживачами, 

зменшення втрат води в мережі, 

забезпечить зростання кількості абонентів, 

які користуються системою 

 + +  523 
Барська ТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 



централізованого водопостачання. 

19 

Забезпечення водопостачання 

населених пунктів: Гармаки, 

Кузьминці, Чемериське 
Проєктом передбачається забезпечення населення 

якісною питною водою шляхом будівництва систем 
водопостачання  

Збудовано 3 (три) системи 

водопостачання для близько 
3,0 тис. осіб 

+ - - 400 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ 

Барської міської ради, 

КВУ ВКГ «Барводоканал», 
старости сіл Гармаки, 

Кузьминці, Чемериське 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

20 
Центри громадської безпеки в с. 

Ялтушків, с. Войнашівка, м. Бар 
 + +  800 

Муніципальна варта, 
Барська ТГ 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

21 
Покращенняматеріального 

оснащення  КЗ «Муніципальна 

варта» (квадрокоптер, катер) 

Придбання катера та 

квадрокоптера 
 + + 50 

Муніципальна варта, 

Барська ТГ 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

22 Островки безпеки   + + 250 
Муніципальна варта, 

Барська ТГ 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

2.2. Привабливий, безпечний та доступний простір 

1 

Пристосування пішохідних тротуарів 

та переходів до потреб осіб з 

інвалідністю (в т.ч. по зору) та інших 

маломобільних груп населення 
Проектом передбачається комплекс робіт і заходів 

щодо захисту прав та інтересів людей з інвалідністю, 

сприяння їх соціальній підтримці та реабілітації 

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 

+ + - 500 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ, 

містобудування та 
архітектури, КП 

«Барблагоустрій» Барської 
міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

2 «Забезпечення безпеки засобами 

пожежної сигналізації та 

відеоспостереження у публічній 

бібліотеці Барської міської ТГ» 
встановлення протипожежної сигналізації 

та відео нагляду. 

Заявку подана на 

Конкурс Вінницької 

обласної ради 

«Комфортні громади». 

 

   77,845 
КЗ Барська публічна 

бібілотека 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

3 

Облаштування громадської зони 

відпочинку на території місцевого 

парку 
Проектом передбачено облаштування громадських зон 

відпочинку на території місцевого парку, створення 
комфортного і безпечного місця відпочинку для всієї 

сім'ї 

Облаштовано майданчик для 

заняття спортом зі штучним 

покриттям. Проведено 
благоустрій місцевого парку. 

Створено сприятливі умови 

для проведення дозвілля 
молодих сімей з дітьми та 

інших верств населення.  

Облаштовано в зоні 
відпочинку місце санітарної 

гігієни (туалет) 

+ + + 1000 

Відділ земельних ресурсів, 
містобудування та 

архітектури Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

4 
Забезпечення ефективного 

функціонування притулку для 

бездомних тварин 

Зменшено щонайменше на 50 
чисельність безпритульних 

тварин; підвищено рівень 

безпеки і комфортності 

+ + + 500 
КП «Барблагоустрій» 

Барської міської ради 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 



Проектом передбачено створення умов, що 
сприятимуть наведенню порядку в питаннях 

поводження з тваринами, обмеження їх негативного 

впливу на благоустрій міста та здоров’я людей та 
зменшення кількості безпритульних тварин на 

території громади 

середовища проживання 
людей громади (40,9 тис. осіб); 

поліпшено епізоотичний стан  

і знижено витрати на 
епідеміологічні заходи й 

лікування населення 

5 
Озеленення паркових зон  + + + 150 

Відділ земельних 

ресурсів 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

6 Скейт-парк для мешканців 

громади 
Скей-парк + +  1000 

Управління фінансів, 

відділ ЖКГ, КП та КБ 
Барської міської ради 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

7 

Ігровий майданчик біля будівлі 

греко-католицької церкви. 

 

Облаштованний 

майданчик, 

парковка, 

спортивний 

майданчик для 

початкових класів 

+ +  3000 
Управління фінансів, 
відділ ЖКГ, КП та КБ 

Барської міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 

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 суспільно-громадського 

життя громади. Молодь визначає майбутнє 

міста і має стати провідником інноваційних 

змін у ньому.  

Створення ініціативної 

групи по створенню 

молодіжної ради 

+ + + 2000 

Відділ культури, КЗ 

Барська публічна 

бібілотека 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2 Створення цифрових хабів на базі 

бібліотек ТГ. 

(КЗБарська публічна бібліотека, Барська 

дитяча. Балківська,Міжліссянська, 

Гармацька, Терешківська, Мигалівецька). 

Міністерство цифрової трансформації 

України продовжує створювати мережу 

хабів цифрової освіти, мета яких навчити 

українців цифровій грамотності. 

В рамках проєкту Дія. 

Цифрова освіта. 

Забезпечено кожну 

бібліотеку 2 комп. та 

столами 

+   50 

Відділ культури, КЗ 

Барська публічна 

бібілотека 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

3 

Підтримка проектів, які 

здійснюються громадськими та 

благодійними організаціями в 

Барській міській територіальній 

громаді 
Проектом передбачено розвиток компетенцій у сфері 

проектного менеджменту серед представників 

громадських та благодійних організацій Барської 

Проведено 3 тренінги для 

представників громадських та 
благодійних організацій 

громади; збільшено кількість 

зареєстрованих та активно 
працюючих організацій 

громадського сектору у 

громаді на 10%.  збільшено 
кількість проектів, які 

реалізуються в громаді за 

+ + + 700 
Відділ економіки Барської 
міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 



громади, активізація діяльності місцевих громадських 
та благодійних організацій на вирішення нагальних 

проблем громади; забезпечення консультативної та 

методологічної підтримки в процесі написання 
грантових заявок та реалізації успішних проектів; 

участь у проектах громадських та благодійних 

організацій на умовах спів фінансування 

кошти грантів на 10%; 
забезпечено співфінансування 

проектів, які реалізуються 

громадськими та 
благодійними організаціями; 

якісно та кількісно підвищено 

результати проектів 
громадських організацій. 

2.4. Спортивна столиця 
 

 

1 
Міжнародні фестивалі «Бар – спортивна 

столиця Поділля» 
Досвід проведення  + + + 200 

Відділ культури 

КЗ «Дитячо –

юнацька  спортивна 

школа «Колос»  

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2 
Реконструкція стадіону КЗ «Барська 

районна дитячо-юнацька спортивна 

школа «Колос» по вул. Комарова, 2 у 

м.Бар Вінницької області» 

Реконструювано 

стадіон м. Бар 
+ +  62205,89 тис.грн 

КЗ «Дитячо –

юнацька  спортивна 

школа «Колос 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

3 «Будівництво спортивного майданчика з 

влаштуванням синтетичного покриття 

«штучна трава» Ялтушківського ЗЗСО І-ІІІ 

ст. Барської міської ради 

Проектом передбачається створення 

відповідних умов для збереження здоров’я 

школярів 

- + +  1 973,528 тис.грн Барська міська рада 

Державний та 

місцевий 

бюджет 

4 

Будівництво багатофункціональних 

спортивних майданчиків зі штучним 

покриттям в загальноосвітніх 

школах 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 

Здійснено будівництво 3 

багатофункціональних 

спортивних майданчиків з 
синтетичним покриттям; 

забезпечено оптимальні умови 

для організації навчально-
виховного процесу, 

спортивно-масової роботи; 

забезпечено комфортні умови 
для занять спортом дітей з 

інвалідністю.   

+ + + 4000 

Відділ ЖКГ, КВ і КБ, 

містобудування та 

архітектури, КЗ 
«Муніципальна варта» 

Барської міської ради 

Місцевий бюджет, 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2.5. Чисте довкілля 

1 

Технічне переоснащення 

сортувальної станції на полігоні 

твердих побутових відходів 
Проектом передбачається вирішення питання з 
утилізацією побутового сміття та поліпшення 

санітарно-епідеміологічного стану громади 

Будівництво адмін. будівлі та 

складських приміщень, 
підведення водопостачання до 

об’єкту 

- + + 4700 
Відділ ЖКГ, КВ і КБ, КП 

«Барблагоустрій» Барської 

міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

2 
Запровадження системи роздільного 

збирання твердих побутових відходів 
Облаштування контейнерних 

майданчиків та встановлення 
+ + + 1000 

КП «Барблагоустрій» 

Барської міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 



на території Барської міської 

територіальної громади 
Проектом передбачено будівництво сучасних 
контейнерних майданчиків в населених пунктах ОТГ, 

розташування на них євроконтейнерів для роздільного 

збору твердих побутових відходів 

100 євроконтейнерів; 
організація роботи для 

змішаного збору ТПВ 

спеціалізованим автомобілем 
згідно графіку на території 

громади, виготовлення та 

розповсюдження 
інформаційних матеріалів 

щодо роздільного збору ТПВ 

заборонені 
законодавством 

3 Придбання дизельних генераторів. 

До  Івановецької  водозабірної  ділянки 

підведено один електричний кабель, тому 

при стихійних лихах або інших 

непередбачених випадках, відключення  

енергопостачання може  зупинити подачу 

води, викачуння стоків від населення та 

інших користувачів. 

Захід забезпечить безперебійну роботу 

станцій  першого та другого підйому води, 

викачування стоків на КНС. 

  + + 1100 
Барська ОТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

4 Придбання установки для пом
,
якшення 

води. Згідно вимог Державних санітарних 

норм та правил «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання 

людиною» ДСанПіН2.2.-11-10, вода питна 

за результатами лабораторних досліджень 

перевищує норму за одним показником, а 

саме: жорсткість загальна складає 7,5 

ммоль/дм
3 
при нормі ≤7,0 ммоль/дм

3
 

(норматив, зазначений у дужках згідно  

ДСанПіН2.2.-11-10   10 ммоль/  ). 

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.  

  + + 1537,5 
Барська ОТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

5 Придбання установки направленого 

буріння. 

Установка дає можливість виконувати 

роботи по заміпі застарівших комунікацій, 

прокладки магістралей водопостачання і 

водовідведення без руйнування поверхні 

доріг, тротуарів та інших об
,
єктів. 

Придбання установки значно знизить 

  + + 1500 
Барська ОТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 



вартість прокладки комунікацій і 

збереження об
,
єктів  на поверхні землі.  

6 Придбання сонячних батарей на водозабор. 

В умовах обмеженості енергетичних 

ресурсів постає проблема їх ефективного 

використання та диверсифікації. Пошук 

альтернативних джерел постачання 

електроенергії є важливим завданням для 

безперервної і стабільної роботи 

комунального підприємства. Вдале 

поєднання традиційних і відновлюваних 

джерел енергії в технології роботи КВУ 

ВКГ «Барводоканал» буде запорукою 

збалансованої, ефективної, економічної, 

фінансової діяльності установи.  

Постійне підвищення цін на традиційну 

енергетику, зношеність мереж 

енергопостачання, відсутність 

конкурентних постачальників 

електроенергії, ймовірні перебої в 

постачанні традиційних енергоносіїв через 

обставини різного характеру (природнього, 

епідемічного тощо) вимагають пошуку 

шляхів і способів диверсифікації 

енергозабезпечення підприємства без 

значного впливу на навколишнє 

середовище.  

 

  + + 4200 
Барська ОТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

7 Придбання спіралів для канало-

промивочної машини “ Пітон “. 

Спіралі для канало-промивочної машини “ 

Пітон “ при довготривалому використанні 

обриваються, розтягуються і виходять з 

ладу. 

Захід забезпечить якісну роботу канало-

промивочної машини. 

 +   92  

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

8 Реконструкція насосного обладнання.  

Каналізаційна насосна станції обладнані 

енергоємними насосоми. Для зменшення 

споживання електроенергії і економічного 

функціювання системи водовідведення 

КНС  обладнати насосоми FZV сухого 

вертикального встановлення 

продуктивністю 130 м
3
/год, напором Н = 25 

м. в. ст., потужністю 18,5 кВт., а це 

 + +  753 
Барська ОТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 



забезпечить безперебійне централізоване 

водовідведення протягом року м. Бар та 

зменшення споживання електроенергії на 

перекачку стоків. 

9 Реконструкція очисних споруд.     

Технологічне обладнання давно 

відпрацювало свій термін експлуатації, є 

технічно застарілим та енергоємним. 

Внаслідок реалізації проекту місцева 

громада та підприємство КВУ ВКГ 

«Барводоканал» отримає реконструйований 

об’єкт критичної інфраструктури із 

подовженими строками експлуатації. Його 

стабільна і безаварійна робота забезпечить 

очищення стічних вод до нормативних 

значень, зменшиться вплив на екологію 

довкілля, покращиться інвестиційна 

привабливість регіону. 

Реконструкція очисних споруд 

підприємства дозволить зменшити 

споживання традиційної електроенергії на 

очисних спорудах до 50%, а також 

зменшить фінансове навантаження на 

оплату послуг з енергопостачання на понад 

100,0 тис. грн. щорічно. 

Крім того, ефективна і безаварійна робота 

установи забезпечить якісну очистку 

стічних вод міста до нормативних значень. 

Це дозволить повторно використовувати 

очищені води для технологічних потреб 

міста, інших технологічних процесах.   

  + + 9913,288 
Барська ОТГ, КВУ 

ВКГ»Барводоканал» 

Місцевий 

бюджет, 

обласний 

бюджеті,і 

джерела, не 

заборонені 

законодавство 

10 

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 

Русло Барської водойми 
звільнено від мулу, 

засмічення, ліквідується підпір 

води, збільшилась його 
пропускна здатність. 

Здійснено впорядкування 

водного об’єкту, проведено 
заходи, щодо доведення 

параметрів водного об’єкту до 

науково обґрунтованих 
нормативів.  Забезпечено 

екологічну безпеку 

життєдіяльності Барської ОТГ 
і досягнено збалансованого 

рівня шкідливого впливу на 

водний об’єкт. Покращено 
гідрологічний режим та 

санітарний стан. Проведено 

+ + + 10500  

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 

заборонені 
законодавством 



благоустрій всієї території в 
межах захисної смуги. 

Виконано роботи по 

реконструкції існуючої 
підпірної гідроспоруди. 

         

2.6. Цифрова громада 
1 Придбання програмного забезпечення 

щодо ведення електронного 

документообігу (реєстрація вхідної та 

вихідної документації, звернення, запити 

на публічну інформацію) 

Ведення електронного 

документообігу. 
 

       

+ 
      500 

Загальний відділ 

Барської міської 

ради 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2 Реалізація партисипативного 

бюджетування шляхом 

запровадження щорічного конкурсу 

проектів громадських та благодійних 

організацій 
Проектом передбачено підвищення громадської 

активності жителів громади; активізація діяльності 

місцевих громадських та благодійних організацій на 
вирішення нагальних проблем громади; формування 

проектного підходу щодо реалізації ініціатив 

громадських та благодійних організацій; визначення 
актуальних потреб жителів громади та реагування на 

них 

Сформовано фонд конкурсу 

громадських організацій – 200 
тисяч гривень; збільшено 

кількість зареєстрованих та 

активно працюючих 
організацій громадського 

сектору у громаді на 10%; 
проведено 3 тренінги з 

проектного менеджменту 

серед представників 
громадських організацій; 

вирішено нагальні проблеми 

громади за активної участі 

громадськості. 

200 + + 1000 
Відділ економіки Барської 
міської ради 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

3 

Забезпечення доступу до мережі 

Інтернет для мешканців сільських 

територій Барської міської 

територіальної громади 
Проєктом передбачається підведення комунікацій із 

широкосмугового доступу до мережі Інтернет 

Забезпечено доступом до 
мережі Інтернет 16 

(шістнадцять населених 

пунктів) для понад 5,0 тис. 
осіб 

+ + + 3000 
Відділ економіки Барської 
міської ради, старости сіл 

Місцевий бюджет, 

інші джерела, не 
заборонені 

законодавством 

 


