
 Підсумки відділу економіки, 

інвестицій та регуляторної діяльності 

Барської міської ради в 2021 році 



ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОДІЇ  

 Стратегія  розвитку Барської міської 

територіальної громади на 2021-2030 роки  (з  

планом реалізації на на 2021-2023 роки); 

 Інвестиційний каталог Барської громади; 

 Програма розвитку  малого та середнього 

підприємництва в Барській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки; 

 План економічно – соціального розвитку  

Барської міської територіальної громади на 

2022 рік; 

 Виїзне засідання Вінницького бізнес клубу, 

 

 



Інвестиції в громаду 
 Відкриття елеватора ТОВ «Летичів Агро». 

Близько 50 робочих місць,. Зберігання 

зерна різних культур. Прямі інвестиції 

складають близько 325 млн.грн.; 

 Турецький інвестор. Рафінування олії 

на експорт, близько 30 робочих місць , 

близько 1 млн. грн інвестицій 

(відкриття в 2022 році); 

 Представлення вільних 

ділянок на форумі «Інвестуй у 

Вінниччину» в м. Козятин; 

 В 2021 році було надано 10 

пропозицій ,  щодо вільних 

виробничих площ та 

проведено 6 зустірчей з 

потенційними інвесторами. 



ВИГРАНІ ПРОЄКТИ  

 Обласний конкурс 

«Комфортні громади» 

виграно 2 проєкти 

оснащення міста 

системою відеонагляду 

та облаштування скейт-

парку. Сума залучених 

коштів 700,00 тис.грн; 
 Українській культурний фонд 

виграний  проєкт  «Подільський 

шлях Святого Якова» . Спільно з 

Вінницькою міською радою  

розвиваємо туризм 

Подільського регіону вдалося 

залучити 740,5 тис.грн; 

 БФ «Я майбутнє України» 

виграний проєкт «Я 

намалюю світ своїми 

фарбами» . 

Профінансовані витрати 

гуртка малювання в 

с.Кузьминці на суму 75,00 

тис.грн. 

 Екологічний проєкт «Ми 

відповідальні» спільно з ГО 

«ОТГ для нас» за підтримки 

Фонд громади «Подільська 

громада» на суму 7,50 тис.грн. 

В 2021 році було 

подано близько  

30 запитів на 

фінансування. 



ГРОМАДА ЗАЙНЯЛА 6 МІСЦЕ  

ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
 Фондом "Регіональний 

центр економічних 

досліджень та підтримки 

бізнесу" сформував 

черговий рейтинг 

інституційної спроможності і 

сталого розвитку малих та 

середніх громад України з 

чисельністю населення до 

150 тис., що підтверджує 

інституційну спроможність 

Барської громади із 63 

громад Вінниччини. 

 

 

ПОЗИТИВНА   ДИНАМІКА 



ЗАЛУЧЕНО ГРОШЕЙ ІЗ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Субвенція на соціально-

економічний  розвиток  - 10280,00 

тис.грн 

 Реконструкція будівлі ДНЗ №8; 

 Будівництво спортивного майданчика 

в с.Ялтушків; 

 Придбання дитячих ігрових 

майданчиків 5 шт для сіл. 

Субвнція на реалізацію 

інфраструктурних проєктів та 

розвиток об'єктів соціально-

культурної сфери – 7240,00 

тис.грн. 

 Реконструкція стадіону  в м.Бар. 

Субвенція на підвищення 

доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській 

місцевості – 1919,00 тис.грн (в 16 

населених пунктів провели 

інтернет ). Субвенція на придбання 

комунальної техніки 

(лізинг) – 990,00 тис.грн. 



РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 Організовано 12 фізичних осіб 

на дводенний ярмарок 

сільськогоспорарської 

продукцуцї в м. Вінниця. 

 Було зібрано 119 пакетів документів 

на дотацію за 7773 бджолосімей. На 

загальну суму 1555,00 тис.грн. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ГРОМАДІ 

В 2021 році розроблено 

Положення про систему 

енергетичного менеджменту та 

енергетичного моніторингу в 

бюджетній сфері Барської 

громади В 62 будівлях громади 

ведеться щоденний 

моніторинг споживання 

енергоресурсів. 
В 2021 році споживання 

енергоносіїв зменшилося на  

2%. 



Працюємо далі, на розвиток 

Барської громади;) 


