
ЗВІТ міського голови ВОЛОДИМИРА САВОЛЮКА 

про роботу Барської міської ради за 2021 рік 

 

У кінці 2020 року змінилась мапа територій Вінницької 

області, на карті з’явилась Барська міська територіальна громада, до якої 

увійшли 19 старостинських округів і місто Бар - 70 населених пунктів із 

загальною чисельністю населення – 43 423. 

25 жовтня 2020 року відбулись місцеві вибори, на яких було обрано  новий 

склад депутатського корпусу та більшістю голосів жителі громади довірили 

Володимиру Саволюку представляти їх інтереси на всіх рівнях і працювати 

заради розвитку і майбутніх змін на краще у Барській громаді.   

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щороку проводиться звіт про роботу, діяльність ради та її виконавчих 

органів перед територіальною громадою, підбиваючи підсумки колективної 

роботи. 

Рік, що минув уніс корективи в намічені плани та пріоритети, серед яких 

важливими є життя та здоров’я жителів громади, боротьба з пандемією 

коронавірусу COVID-19, забезпечення умов для лікування, підтримка галузі 

охорони здоров’я.  Це другий рік, коли ми жили, працювали, спілкувалися по-

іншому: в режимі онлайн, з дотриманням карантинних обмежень і соціальної 

дистанції.  

В той же час забезпечення життєдіяльності громади не припинялося. 

Ремонтувались дороги, прибудинкові території, житловий фонд, функціонували 

всі комунікації, будувались водогони, спортивні, культурні об’єкти, 

впроваджувались енергоефективні технології, поліпшувалась матеріальна база, 

надавались освітні, медичні, адміністративні послуги... 

    Всі напрацювання в розвитку Барської громади стали можливими завдяки 

глибокому розумінню та співпраці навколо всіх процесів. За що слова подяки 

депутату Верховної ради Ірині Борзовій, керівництву області та  району, 

особисто голові Вінницької ОДА Сергію Борзову, голові обласної Ради 

Вячеславу Соколовому, депутату обласної ради Олександру Хом’яку, 

депутатському корпусу Барської міської ради, підприємцям, промисловцям, 

аграріям, працівникам міської ради, старостам, керівникам комунальних служб, 

активним і небайдужим жителям Барщини. 

З метою планування напрямків розвитку Барської громади розроблено та 

затверджено Стратегію розвитку Барської міської територіальної громади на 

2021-2030 роки зі середньостроковим планом реалізації на 2021-2023 роки, 

якою передбачено основні напрямки розвитку -  «Потужній економічний 

потенціал» і «Високі стандарти життя». Згідно документу, Барська громада 

ставить собі за мету бути успішною, спроможною, спортивною та комфортною 

громадою Вінницької області, а також окреслює основний напрямок вектору 

покращення якості життя мешканців громади. 

Спроможність громади вимірюється багатьма показниками та 

параметрами, однак фундаментальним компонентом її життєдіяльності 

безумовно є фінсові ресурси. 

За результатами 12 місяців 2021 року, загальний обсяг дохідної частини 

бюджету Барської міської територіальної громади склав 361млн 370 тис. грн., 

сюди входять: податкові надходження – 176млн 610 тис. грн.; неподаткові 



надходження – 9млн 863тис. грн.; доходи від операцій з капіталом – 887тис  

грн.; офіційні трансферти – 176млн 304 тис. грн.; цільові фонди – 403тис грн. 

Джерелами власних надходжень до бюджету Барської міської ТГ за 

звітний період 2021 року є ПДФО, єдиний податок, акцизний податок, плата за 

землю, власні надходження бюджетних установ, плата за надання адмінпослуг, 

ініші надходження. 

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету громади займає 

податок на доходи фізичних осіб, частка його в загальній сумі власних 

надходжень складає 68,2%. Так, податку на доходи фізичних осіб за 12 місяців 

2021 рік надійшло 119млн 771тис. грн. Найбільшими платниками податку на 

доходи фізичних осіб є:  

- Відділ освіти Барської МР (16 млн 268тис. грн.); 

- Сукупність надходжень від мережі підприємств «Пфаннер- Бар» (12 

млн 724 тис грн.);   

- ТОВ "Краєвид Поділля" (9 млн 936тис. грн.); 

- ТОВ "Оператор ГТС України" (9 млн 6тис. грн.) 

- Військова частина А0853 (7млн 200тис. грн.); 

- КНП «Барська міська лікарня» (6 млн 316тис. грн.). 

Важливим джерелом доходів є місцеві податки та збори, їхня частка 

складає 24,3% у власних надходженнях бюджету Барської громади. За звітний 

період це - 42 млн 730тис. грн.  

Значима роль у надходженнях акцизного податоку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, найбільшими 

платниками якого є: 

- ТОВ НВП «Аргон» – 942тис. грн.; 

- ПАТ «УРНАФТА» – 469тис. грн.; 

- ТОВ «Нафтогрупа-2005»  – 192тис. грн.; 

- ТзОВ «ОККО» – 124 тис. грн.; 

- ФОП Логін – 73тис. грн. 

Варто подякувати усім платникам податків, завдяки яким власні 

надходження зростають. Планку доходів традиційно ставимо собі високу. 

Будемо прагнути до перевиконання прийнятого бюджету, працювати над 

залученням позабюджетних ресурсів, грантів тощо. 

Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну 

тенденцію в частині фінансування видатків. 

Видатки бюджету в звітному періоді фінансувалися у межах надходження 

доходів. В першу чергу проводилося фінансування видатків на захищені та 

першочергові статті, тобто: своєчасна виплата заробітної плати працівникам 

бюджетних установ, фінансування енергоносіїв і комунальних послуг, які 

споживаються бюджетними установами; та  інші видатки, необхідні для 

виконання бюджетними установами своїх функцій і пріоритетних програм. 

Так, видатки бюджету станом на 31.12.2021 року по загальному фонду 

становлять – 307 млн 604 тис. грн. У загальній структурі видатків бюджету 

видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 238 млн 739тис. грн., на 

оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 11млн  964тис. грн. 

Аналізуючи видатки бюджету Барської міської територіальної громади 

беззаперечним і важливим є показник, що  найбільша частина видатків 

спрямовується на освітню галузь – 211 млн 50тис.грн.  



Ефективність використання земельних ресурсів – теж одне з питань 

успішності громади. 

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

з яких землі сільськогосподарського призначення - 52977,3 га.  

 

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.   

В результаті проведеної інвентаризації земель встановлюються випадки 

несвоєчасного укладення та державної реєстрації договорів оренди землі та 

договорів про встановлення особистого сервітуту, а також несвоєчасного 

внесення плати за користування земельними ділянками. Внаслідок цього, 

місцева громада втрачає надходження до бюджету у вигляді плати за фактичне 

користування земельною ділянкою, що є порушенням Земельного кодексу 

України. 

За звітний період укладено 1013 договорів оренди землі та встановлено 54 

земельних сервітути  на загальну площу 1553,2714 га, в т.ч. на землі 

сільськогосподарського призначення – 841 га та несільськогосподарського 

призначення – 172 га. Проінвентаризовано 194 водних об’єкти. З плати за 

сервітутне користування земельними ділянками отримали надходжень у сумі 24 

тис.грн., з продажу земельних ділянок – 740 тис. грн. 

До міського бюджету земельного податку з юридичних осіб надійшло 

2млн.374тис.грн.; з фізичних осіб -  3млн. 171тис.грн.; орендної плати з 

юридичних осіб - 7млн. 420тис.грн., з фізичних осіб - 1млн.757тис.грн. 

Як виконавчий орган, міська рада, ми ставимо перед собою певні цілі в 

розвитку адміністративно-господарської діяльності, для досягнення яких 

використовуються матеріальні та кадрові ресурси. Для забезпечення фінансово-

господарської діяльності у 2021 році видатки по загальному фонду бюджету 

становили 25 млн.538 тис. грн.          

         Задля постійної співпраці та задоволення безпекових потреб громадян, 

ефективного вирішення локальних проблем, реалізовано проєкт 

"Поліцейський офіцер громади" в м. Бар та с. Ялтушкові.  На виконання 

бюджетної програми якого за рахунок коштів місцевого бюджету проведені 

видатки в сумі 200 тис. грн.     

        За рахунок надходження коштів цільових фондів (завядки нашим 

підприємцям) виділено співфінансування 280тис.грн. для придбання 

службового автомобіля для дільничого офіцера громади.              

        При формуванні бюджету на 2021 рік було прийнято Програму  Барської 

міської територіальної громади військово-патріотичного виховання, військово-

професійного орієнтування молоді, рекламування та пропаганди військової 

служби в Збройних Силах України та затверджено кошти для реалізації даної 

програми в сумі 70тис. грн.  

        Для реалізації заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості Барською 

міською радою проведено закупівлі послуг із підключення закладів соціальної 

інфраструктури до інтернету в сумі 1 млн 385 тис. грн. за кошти субвенції з 

державного бюджету.  



      Завдяки проєкту заклади соціальної сфери 16-ти сіл Барської громади 

забезпечені доступністю швидкісного інтернету, що в свою чергу забезпечить 

можливість повноцінного навчання он-лайн, отримання медичних послуг он-

лайн, віддаленої роботи, надання адміністративних послуг, доступ до 

інформаційних ресурсів мережі інтернет.   

Здійснено роботи в 2021 році по реконструкції кладовища Барської 

територіальної громади на суму 1млн 7 тис. грн. 

Одним із головних завдань є створення та підтримка сприятливого 

інвестиційного клімату та залучення додаткових фінансових ресурсів. У 

лютому 2021 року був розроблений інвестиційний каталог Барської міської ТГ.   

Ведеться повний супровід інвесторів. Так у  жовтні 2021 року відкрито 

елеватор ТОВ «Летичів Агро» потужністю в 40 тис. тон.  Основною сферою 

діяльності товариства є сушіння та зберіганні зерна різних культур. Прямі 

інвестиції складають близько 325 млн.грн. На сьогодні на елеваторі працюють 

30 чоловік, у наступному році працюватиме 50. У планах інвестора 

виробництво кормів і розширення іншої сфери діяльності. 

Підтвердженням позитивної динаміки роботи стало зайняте 6 місце в 

рейтингу, який проводив фонд "Регіональний центр економічних досліджень та 

підтримки бізнесу" між 63-ма громадами Вінницької області,  з чисельністю 

населення до 150 тис. осіб. Зауважимо, що на початку 2021 року наша громада 

посідала 8 місце в даному рейтингу, в дугій декаді року – показник позитивно 

змінився. Окрема робота проводиться в напрямку заходження нових суб’єктів 

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

Залучено іноземного інвестора (країна Туреччина), в планах, якого організація 

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

можливістю      подальшого розширення своєї діяльності.  

Позитивними досягненнями проведеної роботи стало залучення коштів 

Конкурсу «Комфортні громади» Вінницької обласної Ради за проектами: 

- «Бар – безпечне місто» (система відео нагляду вулицями міста Бар).      
Придбано обладнання сервер Supermicro та 44 камери відео-

спостереження Hikvision на загальну суму 465 тис. грн. для реалізації 

програми; 

- «Облаштування скейт-парку для потреб ролерів, скейтбордистів і 

велосипедистів Барської громади», які знаходяться в активній фазі 

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



Успішно завершеним є Проект «Подільський шлях Святого Якова» за 

підтримки Українського культурного фонду в партнерстві з Вінницькою 

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

який спрямований на розвиток туризму Подільського регіону. Обсяг коштів, що 

вдалося залучити становить 740 тис. грн. 

Також, Барська міська рада отримає технічну допомогу за Програмою 

«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (Програма 

EGAP), що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у 

партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.  

За підтримки Благодійного фонду «Я майбутнє України» в травні  2021 року 

розпочав свою роботу гурток малювання в с.Кузьминці, загальна сума залучених 

коштів 75 тис. грн. На залишкові кошти планується організувати ще гуртки у 

двох старостинських округах громади. 

Барська міська рада прийняла участь в ініціативі «U-LEAD з Європою» з 

розробки проектів міжмуніципального партнерства. Проект «Центр 

олімпійського резерву» увійшов до числа відібраних для подальшої всебічної 

підтримки в рамках Ініціативи у 2022 році!  У рамках проєкту буде 

організована міжмуніципальна співпраця Барської і Копайгородської громад 

спрямована на розвиток і становлення «Центру олімпійського резерву».      

 

Найчастіше жителі громади оцінюють нашу роботу за розвитком напрямку 

житлово-комунального господарства. В 2021 році  затверджено Програму  

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Барської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».  

Належний стан доріг – питання, яке привертає увагу як пересічних 

мешканців, так і  Барської міської ради, для якої покращення та розвиток 

дорожньої інфраструктури є в пріоритеті. Відрадно, що в цьому році на 

території громади збудовано значиму кількість  доріг. 

У рамках програми «Велике будівництво» Президента України 

Володимира Зеленського в поточному році здійснювались роботи поточного-

середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-06-10 (Любар 

– Хмільник - Нова Ушиця) в межах міста Бар. Замовником виконання 

вищевказаних робіт  вартістю 73 млн 295тис.грн. є Служба автомобільних доріг 

у Вінницькій області.  

Службою місцевих автомобільних доріг у рамках вище зазначеної 

програми розпочато роботи з поточного середнього ремонту автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О-02-01-10 Бар-Шаргород-

Нові Хоменки, в межах Барської громади, вартість виконання яких становить 

88 млн 279тис. грн.  

Виконанні роботи з утримання дорожньої мережі (грейдерування сільських 

доріг, придбання піщано-щебеневої суміші) на загальну суму 720 тис. грн. 

Завершено роботи по капітальному ремонту доріг комунальної власності: 

-  Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова, сума 

робіт становить 659 тис. грн.,   

  -  Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару частини площі 

Пам’яті  в м. Бар, кошторисна вартість будівництва в результаті торгів 

становить 1 млн.569 тис. грн., з них 815 тис.грн. за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету, 



- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка м.Бар. 

Сума робіт становить 4 млн. 995 тис. грн., із них 3 млн 396 тис. грн. за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету. 

         В полі зору й інші дороги, планується їх ремонт  і належне утримання, 

уже виготовлено проектно-кошторисну документацію на такі об’єкти: 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття прилеглої території Барська 

міська ДЮСШ «Колос» загальною кошторисною вартістю  на суму 

1 млн.279 тис. грн. 

- Капітальний ремонт території оздоровчого майданчика на території 

початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №3, кошторисною вартістю  на суму 

3 млн.067тис. грн. По даному об’єкту проведено торги на придбання 

обладнання скейт-парку для потреб ролерів, скейтбордистів і 

велосипедистів Барської громади . 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Соборна на ділянці 

між магазином «Місто» та Греко-католицькою церквою до спортивної 

зали ЗОШ І-ІІІ ст.№3, вартістю  1млн 375тис. грн. 

- Капітальний ремонт частини тротуару поряд із будівлею початкових 

класів ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Героїв Майдану, 1, загальною 

кошторисною вартістю  1млн 337тис.грн. 

- Виготовляється проект - капітальний ремонт дорожнього покриття з 

відведенням дощових і талих вод по вул. І.Франка та вул. М.Туніка. 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо дворової території 

адміністративної будівлі Барської міської ради, загальною кошторисною 

вартістю  на суму 2 млн. 817тис.грн. 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці святого Миколая з 

площею біля автовокзалу (площа Памяті) 

Розроблено проектну пропозицію з реконструкції зеленої зони з 

встановленням інсталяції на перехресті вул.Героїв Майдану та 

вул.Арсенальна в м.Бар. 
Варто зауважити, що значиму допомогу в утриманні доріг у населених 

пуктах, надають аграрії та підприємці в рамках соціальних угод.  

У рамках програми Президента України «Велике будівництво» завершено 

роботи  з реконструкції будівлі ДНЗ №8 (заміна вікон, дверей, утеплення 

фасадів) на суму 7 млн 783тис. грн. та передано функції замовника до ДП 

«Архітектурно-будівенльний інжиніринг»,  вартість будівельних робіт - 7 млн 

050тис.грн. з них 6 млн 400тис. грн.  кошти субвенції з державного бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку.  

Для забезпечення доступності даної будівлі виготовляється проектно-

кошторисна документація на реконструкцію внутрішніх приміщень і 

благоустрій прилеглої території. Реалізація даного об’єкта планується на 

наступний рік із залученням коштів державного бюджету з соціально-

економічного розвитку. 

Капітальний ремонт із проведенням термомодернізації  будівлі Барського 

ліцею №2 загальною кошторисною вартістю 20 млн 098 тис. грн. розділено на 

дві черги, на разі завершено роботи І черги: капітальний ремонт коридорів і 

харчоблоку – на суму 6 млн 390 тис. грн. з міського бюджету. Здійснено 

перепланування приміщень їдальні, покладено облицювальну плитку на стінах, 

відремонтовано стелю, проведено заміну дверних і віконних блоків, 



відремонтовано складські та технічні приміщення. Завдяки коштам Урядової 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» і коштам місцевого 

бюджету на умовах співфінансування закуплено та встановлено сучасне 

технологічне обладнання. Харчоблок зазнав суттєвих змін. Відтепер у школі 

нова кухня, чудові умови для роботи кухарів, зала-їдальня зручна, естетично 

оформлена та затишна. Ремонт проведено з урахуванням усіх санітарних норм і 

вимог. 

Завершено роботи з будівництва нового спортивного майданчика з 

улаштуванням синтетичного покриття  Ялтушківської ЗЗСО І- ІІІ ст. на суму – 

2млн 232тис.грн., з них 2 млн 040 тис. грн.  кошти соціально-економічного 

розвитку. 

На разі проводяться роботи з реконструкції амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини в селищі Бар на суму 4 млн 964тис. грн., з них 4 млн 468 

тис.грн.  за рахунок субвенції з державного бюджету, загальна кошторисна 

вартість 5 млн 079 тис.грн. 

Тривають роботи в рамках програми «Велике будівництво»  з 

реконструкції стадіону КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа 

«Колос»,  вартість будівельних робіт на суму 64млн  258 тис. грн.   з них 

7млн 240 тис. грн.  кошти державної субвенції на задійсненя заходів із розвитку 

інфраструктурних проектів соціально-культурного розвитку, спів фінансування 

проекту з міського бюджету 7млн.800тис.грн.  

           На даний час сформовано дренажну систему під майбутнє футбольне 

поле з синтетичним покриттям. Робиться все для того, аби виконати вимоги та 

отримати сертифікацію футбольного газону для проведення на ньому матчів не 

лише професійних команд, але й змагань міжнародного рівня. Паралельно 

також ведуться роботи по встановленню монолітно-бетонних конструкцій для 

монтажу даху майбутніх глядацьких трибун. Після реконструкції сучасна 

споруда стане однією з кращих спортивних арен не лише Вінниччини, але й 

України. 

Впорядкування території громади – пріоритет діяльності КП «Бар-

благоустрій», яким проводиться масштабний комплекс робіт із благоустрою.  

На здійснення робіт із благоустрою, санітарній очистці, озелененню 

Барської громади було використано 4 млн.400тис. грн. Для очищення вулиць і 

тротуарів від снігу та посипання протиожеледними сумішами було задіяно 5 

одиниць техніки.  

 На сьогодні по місту розміщено 274 контейнери для збору ТПВ та 40 сіток 

для збору вторсировини для повторної переробки, налагоджено збір, вивіз і 

захоронення побутових відходів у 15 старостинських округах, в яких розміщено 

259 контейнерів для збору ТПВ і  41 сітки для збору пластику. В решти 

населених пунктів - буде облаштовано протягом 2022 року. 

В результаті ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ було зібрано, 

перевезено та захоронено 12,5 тис.м³ побутових відходів  загальною вартістю 

робіт на 2млн 80 тис.грн. 

З травня місяця розпочала роботу в тестовому режимі сортувальна 

станція, що дозволило створити додаткові 8 робочих місць. З початку роботи 

працівниками пересортовано 20,2 тис.м³ побутових відходів. 

У 2021 році на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з місцевого 

бюджету було виділено та профінансовано 3млн 500 тис.грн.  



Протягом року виконано: 

- поточний ремонт дорожнього покриття з застосуванням гарячого 

асфальту на суму 1млн 670тис. грн. по 23-ти вулицях (Соборна, М.Кривоноса, 

Буняковського, Врублевського, М.Туніка, М.Вовчка, провул.Коцюбинського, 

Шпаковича. Б.Сфорци, Заводська, Стельмаха, Галицьких вояків, Європейська, 

Арсенальна, Св.Миколая, Б.Хмельницького, Ю.Словацького, Каштанова, 

Каштанова,64, Каштанова,68, Каштанова,72, Святого Миколая,6,8,10, ) міста 

Бар; 

- поточний ремонт дорожнього покриття з використанням 

відфрезерованої асфальтно-бетонної холодної суміші на суму 1млн 600тис.грн. 

на 9-ти вулицях (Є.Новолинника, А.Водзяновського, Чернишевського, 

Пушкінська, Медвецького, Воїнів Визволителів, Чкалова, І.Гонти, 

Першотравневій);  

- проведено профілювання дорожнього покриття на суму 189 тис.грн. на 

13 вулицях (Дорошенка, І.Сірка, Д.Нечая, А.Моняка, провул.Затишний, 

Шпаковича, Довбуша, Кооперативна, провул.Кооперативний, Підвальна, 

Новоселів, Молодіжна, Зарічна); 

- проведено поточний ремонт доріг шляхом насипання щебенево-

пісчаної сумішші в Івановецькому СО 1900 м², Мальчовецькому СО 4200 м², 

Балківському СО 350 м², Луко-Барському СО (в'їзд до кладовища) 150 м². 

Також проводились роботи по очистці зливової каналізації по вул. 

Героїв Майдану та вул. Миколи Туніка на суму 160 тис. грн. та поточний 

ремонт зливової каналізації по вул. Шпаковича в м. Бар на суму 197 тис.грн. 

З метою покращення матеріальної бази підприємства «Бар-благоустрій» 

та надання послуг з благоустрою Барської громади з міського бюджету були 

виділені кошти в сумі 2млн 389тис.грн., за які була придбана спецтехніка: 

автогідропідіймач ВИПО-12 вартістю 1млн 237 тис.грн., трактор БІЛОРУС 892 

вартістю 500тис.грн., причіп 2 ПТС-4 вартістю 152 тис.грн. 

На проведення видатків по фінансуванню благоустрою громади за звітний 

період профінансовано 12 млн 390тис. грн., що складають 100% планових 

показників, ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади 

та стабільної роботи комунального підприємства. 

Багато кроків зроблено задля задоволення потреб населення Барської 

громади в якісній питній воді. В Барській міській територіальній громаді 

послугами водопостачання користується населення міста Бар і 36-ти сільських 

населених пунктів. Послугами водовідведення користуються мешканці 3 

населених пунктів. Протяжність сільських водогонів складає 299.12 км. 

Основними джерелами водопостачання є 43 артезіанських свердловини, 4 

поверхневих джерел каптажів,177 шахтних колодязі.      

Для забезпечення водопостачанням населення с. Кузьминці виконано 

роботи з будівництва водопровідних мереж - І черга: ремонт свердловини, її 

електропостачання та будівництво частини водогону з вартістю робіт на суму 

565 тис. грн. Абонентами є 97 домоволодінь і  3  заклади соціальної сфери. 

В с.Васютинці виконано роботи з будівництва свердловини та її 

електропостачання. Ватрість даних робіт становить 138 тис. грн. Кількість 

абонентів становить 53 домоволодіння та один заклад соціальної сфери. 

      Завершено поточний ремонт свердловини та її електропостачання в 

с.Гармаки ватртістю 167 тис. грн. Кількість абонентів становить 236 

домоволодінь.   



Отримано технічні умови та виготовляється проектна документація на 

електропостачання свердловин в с. Чемериське та с. Козарівка. Кількість 

абонентів становить  93 домоволодіння та три заклади соціальної сфери. 

КВУ ВКГ «Барводоканал» заходи з водопостачання та водовідведення 

здійснені за фінансування та спів фінансування міського бюджету.  Протягом 

року комнальним підприємством проведено: 

      1) ремонт свердловини (130 тис. грн.); підключення будинку культури до 

центрального водогону (42 тис. грн.); підключення школи та опалювального 

пункту до водогону (41 тис. грн.) у селі Грамаки; 

     2) підключення школи до центрального водогону (13 тис. грн.); ремонт 

каналізації та душових у КЗ «Оздоровчий табір відпочинку «Фортуна» (15 тис.  

грн.) у с Шпирки; 

3) ремонт водогону довжиною 700пм і підключення нових абонентів (160 тис. 

грн.) у с. Широке:  

4) підключення вулиць Захисників і Черешнева довжиною 500пм, вартість

 робіт 70 тис.грн., у тому числі співфінансування (міського бюджету 

30 тис. грн..) у с. Барські Чемериси; 

5) будівництво водогонів по вул. Мазура, Грушевського, Делімарського, 

Сагайдачного(342 тис.грн., у тому числі співфінансування з міського 

бюджету 171 тис. грн.), будівництво водогону по вул. Водзяновського 

(518 тис. грн.), будівництво водогону по вул. Войни (76 тис. грн.), ремонт 

аварійних ділянок водогону вул. Комарова (73 тис.грн.), вул. Шевченка 

(70 тис. грн.) у місті Бар; 

6) Проведено геологічної оцінки запасів питних вод Івановецького 

родовища  -  247 тис. грн. 

Мережі зовнішнього освітлення на території громади налічують 6960 

світлоточок та 45 точок обліку. На виконання робіт з утримання та ремонту 

мереж зовнішнього освітлення протягом 2021 року було замінено лампи на 

енергозберігаючі в кількості 384 шт. та 77 світильників, додатково прокладено 

2266 м.п. кабелю.  

 Для забезпечення безпеки та комфорту пересування людей і транспорту у 

вечірній час закуплено матеріалів для заміни ліній зовнішнього освітлення по 

вулиці Героїв Майдану м. Бар на  суму 113 тис.грн., з міського бюджету 

загалом на заміну опор на даному відрізку ділянки виділено біля 400тис.грн. та 

отримано благодійної допомоги від ТОВ «Краєвид Поділля» - 200тис.грн.  

Проведено реконструкцію мереж вуличного освітлення вулиць 

Молодіжна, Новоселів, Сонячна, Польова та проїжджої частини до 

території жіночого монастиря вартістю 265 тис.грн. Зроблено освітлення 

вулиць протяжністю 3 км. у селі Матейків. Також були завершені роботи по 

поточному ремонту зовнішнього освітлення в Луко-Барському, Івановецькому, 

Войнашівському, Журавлівському старостинський округах.СО. Відновлено 

вуличне освітлення в Ходацькому, Ялтушківському, Гаївському та 

Гармаківському СО.  

Соціальне обслуговування населення базується на принципі гуманізму та 

стосується кожного члена громади. Станом на  грудень 2021 року комунальні 

заклади охорони здоров’я Барської міської ради профінансовано в сумі 9 млн 

548 тис грн. 



 КНП Центр надання первинної медико-санітарної допомоги Барської 

міської ради – 3 млн 497 тис.грн.   У структурі центру ПМСД – 10 амбулаторій 

та 32 ФП (до Копайгородської ОТГ  відносяться 2 амбулаторії та 9 ФП). Всі 

амбулаторії ЗПСМ громади укомплектовані електрокардіографами  

(«Телекард» та «Юкард-100»), що дає змогу  своєчасно проводити ЕКГ-

дослідження, як  в структурних підрозділах, так і на дому, за місцем 

проживання  хворого, та при потребі передавати ЕКГ в обласні КТЦ  медицини 

катастроф. Усі лікарі, сестри ЗПСМ та працівники ФП  

забезпечені глюкометрами відповідно до табеля оснащення. Завдяки чому, 

проводиться скринінгове обстеження жителів громади по виявленню факторів 

ризику серцево-судинних захворювань у вікових категоріях: 40, 45, 50 та 55 

років. 
     У 2021 році закуплено обладнання на суму 59тис. грн. Для якісного 

надання  медичної допомоги  сімейними лікарями  було отримано  8 

автомобілів Reno, з них 6 автомобілів для Барської громади та 2 для 

Копайгородської ОТГ.     Від НСЗУ надійшло 26 млн.291грн, придбано 

обладнання на суму – 34926 грн. На боротьбу з COVID-19 використано з 

місцевого бюджету  55 тис. грн., з коштів НСЗУ – 43 тис. грн.  

Для безпечної роботи  та надання медичної допомоги  у зв’язку з аварійним 

станом  діючих фельдшерських пунктів, а саме ФП Киянівка, ФП Сеферівка, 

ФП Гулі було прийнято рішення  перенести  ФП в інші  приміщення, в  яких 

було  зроблено поточні ремонти на суму 45 тис. грн, вирішується питання по 

ремонту приміщення ФП с. Трудолюбівка. 



З метою  збереження безперешкодного доступу до будівель  амбулаторій і 

фельдшерських пунктів для осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення були  зроблені пандуси у всіх амбулаторіях та ФП Барської громади 

на суму 30 тис.грн. 

За рейтингом медичних закладів Вінницької області, визначеним 

експертами USAID, Барська міська лікарня оцінена в 208 балів, що є шостим 

показником в області. Має вишу акредитаційну категорію. Лікарня 

максимально оптимізована, з капітальним ремонтом і реконструкцією майже 

всіх відділень, завершено реконструкцію інфекційного відділення, на 

капітальний ремонт якого, з держбюджету виділено 1млн 602 тис.грн., та 

3 млн 962 тис. грн. на систему рентгенівську діагностичну стаціонарну 

загального призначення. Придбано сучасний цифровий рентген апарат за 

рахунок залучених коштів у рамках державної Програми соціально-

економічного розвитку в 2020 році.  30 грудня Барська міська лікарня 

отримала кисневу станцію вартістю 2 млн 100тис.грн., придбану в рамках 

державної субвенції.  

      КНП ,,Барська міська лікарня'' нагороджена почесним званням ЛІДЕР 

ГАЛУЗІ , увійшовши в перелік 100 кращих державних підприємств України. 3 

місце серед суб'єктів господарювання Вінницької області у номінації ,,Ділова 

активність''. Барську  міську лікарню  профінансовано в сумі 4 млн 883тис.грн. 

Підприємством підписано 16 пакетів на дання медичних послуг з НСЗУ. 

КНП «Барська міська стоматологічна поліклініка»  профінансовано в сумі 

315 тис.грн (оплата енергоносіїв та обслуговування населення пільгових 

категорій). 

2020-2021 навчальний рік видався не простим і не стандартним для 

педагогічних працівників, учнів і батьків. Вимушене застосування 

дистанційного режиму навчання заставило опановувати нові освітні технології 

з використанням онлайн-порталів, веб-сервісів, месенджерів тощо. В 23 

закладах загальної середньої освіти Барської міської ради навчається 4545 

учнів. У 14 закладах дошкільної освіти виховується 1268 дітей, фактична 

наповнюваність класів 15,97. Кількість класів 285, кількість педагогічних 

працівників 653, кількість обслуговуючого персоналу 364 чол. 

За рахунок коштів місцевого бюджету видатки на утримання: закладів 

загальної середньої освіти за 2021 рік становлять 47 млн. 95 тис.грн. У 

структурі загальних видатків, частка на оплату праці становить – 72%; закладів 

дошкільної освіти станом на 31грудня 2021р. – 39 млн 333тис. грн. У структурі 

загальних видатків, частка на оплату праці становить – 84%. Освітньої 

субвенції освоєно в сумі 108 млн 646 тис. грн. 

 Вже 4 рік поспіль отримуємо державну субвенцію першим класам для 

придбання меблів, дидактичного матеріалу, комп’ютерної техніки. 

  Для 29 перших класів, у яких навчається 444 учні, в цьому році виділено 

субвенції 1 млн 394 тис. грн. плюс співфінансування 140 тис.грн з місцевого 

бюджету.  

Фізичне виховання та формування  мотивації на здоровий спосіб життя є 

невід’ємною складовою освіти. В користуванні учнівської молоді, вчителів 

знаходиться – 11 cпортивних залів, 24 приміщення для фізкультурно- 

оздоровчих  занять, 91  спортивний майданчик.  

Придбано дитячі ігорові майданчики для Гулівського, Кузьминецького, 

Луко-Барського, Івановецького, Терешківського закладів освіти на суму 1 млн. 

200тис.грн. 



 

У рамках національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю», на Барську 

громаду передано 134 ноутбуки педагогічним працівникам для організації 

дистанційного навчання.  22 ноутбуки передали до школи  №1, 32 – ліцею №2, 

16 – школи №3, 10 – школи №4, 3 – Балківському ЗЗСО-ЗДО, 24 – 

Войнашівському ЗЗСО, 4 – Луко-Барському ЗЗСО, 6 – Митківському ЗЗСО, 6 – 

Терешківському ЗЗСО та 11 – Ялтушківському ЗЗСО. 

Середня вартість одного портативного компʼютера – 17тис. 800 грн. 

Співфінансування з міського бюджету Барської громади становить 805тис. грн.  

Важливим  показником розвитку суспільства є гуманне, турботливе й 

милосердне ставлення до дітей з особливими потребами, які не мають змоги 

вести повноцінне життя. Інклюзивна, безбар`єрна  освіта дає змогу кожному 

учневі задовольнити свою потребу в розвитку. 

За 2020-2021 навчальний рік до КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Барської міської ради, звернулось  239 дітей з особливими  освітніми  

потребами. Створено 37 інклюзивних класів,  у кожному  класі  введено ставку 

асистента вчителя; 12 інклюзивних дошкільних груп,  де введено ставку 

асистента вихователя. У 15 закладах загальної середньої освіти  створено 

інклюзивні класи та у 5 закладах  дошкільної освіти – інклюзивні групи. 

Барський ЗЗСО  №4 став переможцем конкурсу «Спроможна школа для 

кращих результатів» з проектом «Система пожежної сигналізації, керування 

евакуюванням людей у частині сповіщення про пожежу та покажчиків 

напрямку евакуювання, пожежне спостереження» на суму 600 тис.грн., 400 

тис.грн використано на встановлення такої системи в Мигалівецькому ЗЗСО. 

Однією з кардинальних цілей визначених Національною стратегією 

розбудови безпечного та здорового освітнього середовища в Новій українські 

школі є розбудова системи здорового харчування, формування культури 

харчування та правильних харчових звичок. 

      Заклади загальної середньої освіти та дошкільні заклади освіти активно 

впроваджують новий порядок і норми харчування. Так в 2020-2021 н.р. 

відремонтовано більшість харчоблоків  ЗЗСО та ЗДО. Зокрема, якісні ремонти 

зроблено в Барських ЗЗСО №1, №3, №4 та Ялтушківському ЗЗСО І-ІІІ ст. 

На матеріально-технічне забезпечення ЗЗСО використано 4 млн. 76 тис.грн 

бюджетних коштів, 912 тис.грн позабюджетних. Проведено ремонті роботи в 

класних кімнатах Митківського ЗЗСО на суму 250 тис.грн.  

На проведення водогону до школи та котельні Гармацького закладу 

загальної середньої освіти використано 42 тис.грн. У закладах освіти Барської 

міської ради встановлено вікон і дверей на суму 334 тис.грн. 

Основні вище перераховані здобутки   свідчать про потужність галузі. 

Найголовніша та найвідповідальніша наша мета – захистити та вберегти дітей, 

сформувати освічене, ерудоване, креативне суспільство майбутнього. 

 
Культура так само важлива, як і добре врядування, сильна економіка чи 

соціальна справедливість.  Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить 

про те, що не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу 

закладів культури і бібліотек, кадровий потенціал, забезпечити підтримку 

аматорського мистецтва та художньої творчості.  



 

Касові видатки по галузі «Культура» за звітний період становлять 19 млн 

988тис. грн., виконання до уточненого плану становить 100%. 

Витрати по установах культури /бібліотеки, музей, клуби, будинки 

культури/ становлять за поточний період – 7 млн 789 тис. грн., що складають 

100% до уточненого плану. По Барській дитячій музичній школі видатки 

становлять 4млн 857 тис. грн. По КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа 

"Колос" Барської міської ради" видатки становлять 4млн 449тис. грн.  

Мережа закладів культури Барської громади складає 70 установ, з них: 39 

закладів клубного типу, 14 сільських будинки культури, 23сільських клубних 

заклади, 29 бібліотечних закладів,  КЗ «Барський історичний музей», КЗ 

«Барська дитяча музична школа». 

Основним місцем проведення інформаційно-просвітницької роботи, 

організації культурного відпочинку є заклади культури клубного типу та 

публічні бібліотеки. Саме ця частина мережі культурної інфраструктури 

залишається нині єдиною інституційною базою культурного обслуговування   

мешканців громади.   До інших систем і відомств належить один заклад 

культури клуб Учбово-виробничого підприємства Українського товариства 

сліпих (УВП УТОС).   

   Придбано та встановлено двері та грати в  Барській дитячій музичній 

школі на суму - 30 тис.грн. 

  Хоча  COVID – 19  вніс свої корективи й у роботу галузі культури, проте 

в закладах культури  протягом року було проведено  багато різнопланових 

заходів. Зокрема: цикл новорічно – різдвяних заходів було проведено  по всіх 

закладах, як онлайн- так і офлайн (на відкритому просторі), а також традиційно 

проводилися заходи  до державних та професійних свят, маштабними заходами 

були День молоді та День Незалежності, традиційний п'ятий рок фестиваль 

"БарРокКо", за участі 5 рок-гуртів, відкриття новорічної ялинки та Різдвяного 

вертепу. 

Особлива вдячність усім меценатам, завдяки чиїй постійній підтримці в 

громаді проходять культурно-мистецькі заходи. Справжнім подарунком для 

жителів і гостей громади стала цьогорічна центральна новорічна ялинка, 

придбана за рахунок власних коштів найактивніших підприємців - постійних 

благодійників багатьох проектів, вартістю 472тис.550грн.   

          Стало гарною традицією проводити свято села у старостинських округах: 

Комарівці, Шпирки, Ходаки, Гулі, Кузьминці, Сеферівка, Гармаки, Ялтушків- 

гостинно зустрічали учасників святкувань. 

                 У громаді працює 9 колективів із почесним званням «народний» та 6 

колективів, яким присвоєно звання «зразковий», всього  15 колективів, які  в 

2021 році прийняли участь в  обласних,  Всеукраїнських, міжнародних 

конкурсах і фестивалях зокрема.                              

             Протягом року   було проведено понад  400 різноманітних  виставок.        

             З метою активізації проєкту Міністерства цифрової трансформації 

України «Дія. Цифрова освіта» для отримання населенням навичок 

комп’ютерної грамотності забезпечено 2-ма комплектами комп’ютерної техніки 

та столами  5 бібліотек  у селах: Балки, Гармаки, Мигалівці, Міжлісся, 

Терешки, з метою розширення мережі хабів цифрової освіти.  

 
 



Особлива роль у зміцненні здоров'я жителів громади та підвищенні високої 

майстерності спортсменів належить діючим активним спортивним 

організаціям: клуб спортивних єдиноборств ДАО, Спотивний клуб зі змішаних 

єдиноборств «Бар-S», зокрема, в комунальному закладі «Дитячо-юнацька 

спортивна школа «Колос» Барської міської ради» на сьогодні  підвищують 

свою спортивну майстерність  у відділеннях футболу, баскетболу, волейболу, 

тенісу, вільної боротьби, легкої атлетики та боксу майже 600 дітей Барської 

громади.  

   Зовсім нещодавно три команди – юнаки 2006 та 2008 і дівчатка 2010 

років народження взяли участь у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. 

Маємо чемпіонів області серед юнаків і дівчат з баскетболу. Успішно виступає 

у чемпіонаті області з футболу серед команд ДЮСШ колектив вихованців 

відділення футболу 2007-08 років народження. Кілька барських легкоатлетів 

стали чемпіонами Вінниччини в окремих легкоатлетичних дисциплінах. 

Приєма новина – виступи нашої землячки Тетяни Юркевічус у складі жіночої 

національної збірної з баскетболу.  

Протягом року завжди надавалась підтримка з міського бюджету та 

спонсорська допомога творчим колективам і спортивним організаціям із 

можливістю приймати учать у змаганнях, конкурсах різних рівнів. Особливо 

приємно приймати гостей – учасників культурно-мистецьких фестивалів і 

спортивних чемпіонатів і турнірів на території міста Бар, така їх активність і 

бажання підтверджують рівень розвитку творчої молоді та спортсменів 

Барської громади та водночас і рівень проведення подібних заходів. 

     В  липні 2021 року була створена  Молодіжної рада, яка  відповідно до свого 

положення є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, 

створеним для забезпечення участі молоді у формуванні та 

реалізації молодіжної політики на 

території Барської міської територіальної громади. До складу Молодіжної ради 

увійшли 30 молодих людей віком від 16 до 35 років, які працюють на 

громадських засадах та  розробляють і втілюють  в життя цікаві ідеї, що 

сприяють покращенню рівня відпочинку молоді нашої громади. Зокрема  

організовано та проведено ряд заходів: вечір живої музики професійних та 

аматорських колективів міста Бар "LIVE MUSIC BAR ", вечір поезії, перегляди 

мультфільмів та фільмів під відкритим небом; здійснюють 

волонтерська діяльність. 

Міська рада завжди готова йти на зустріч реалізації можливостей 

обдарованої молоді. Для прикладу, з міського бюджету було виділено 25 

тис.грн. для друку авторської книги учениці Барського ліцею №2 Єлізавети 

Чернецької, випускниці школи «Агенти Змін» НЦ Мала Академія Наук 

України, яка написала книгу в жанрі історичної казки про історичне минуле 

міста та про його засновницю. В рамках проєкту було видано 400 примірників 

книги. 

Соціальне забезпечення є інструментом, що застосовується для 

регулювання рівня життя населення і передбачає надання послуг і матеріальних 

ресурсів у різних формах, що фінансуються з міського бюджету зокрема. По 

галузі «Соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 

26 млн 072 тис. грн., виконання до уточненого плану –становить 99,7%. 



 

Станом на кінець 2021 р. жителям   Барської територіальної громади 

надано 6872  адміністративні послуги соціального характеру. Передано на 

опрацювання через програмний комплекс «Соціальна громада» 5782 справи для 

призначення соціальних допомог. Оформлено належні документи, пройдено 

процедуру  відбору в Мінсоцполітики, в результаті якого громада буде 

забезпечена безкоштовно спеціально обладнаним автомобілем для перевезення 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату (вартість автомобіля – більше 1 млн. 200 тис.грн).  

 громада отримала субвенцію з державного бюджету в сумі 246 тис.грн. на 

облаштування консультативної служби для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства;  

 підготовлено власний проєкт, спрямований на розвиток надання 

соціальних послуг у громаді, який в результаті конкурсного відбору 

отримав співфінансування від Представництва Фонду міжнародної 

солідарності в Україні в сумі 360тис. грн. 

- розроблено програму реалізації Проєкту «Придибенції по-Барськи: 

простір для спілкування літніх мешканців»; комплексну програму 

підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення 

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки.  

   З метою забезпечення виконання Програми  соціального захисту населення на 

2021-2023 роки в міському бюджеті на 2021 р. передбачено кошти в сумі 14 

млн 217 тис.грн.  Грошової допомоги для компенсації витрат на проїзд вдовам і 

вдівцям учасників АТО виділено в сумі 54 тис.грн. На фінансову підтримку 

громадським організаціям виділено: ГО «Барська організація ветеранів» - 50 

тис.грн,  ГО «Барська спілка ветеранів війни в Афганістані» - 50 тис.грн,  ГО 

«Союз Чорнобиль» - 25 тис.грн,  ГО «Барське об’єднання ветеранів АТО та 

волонтерів» - 29 тис.грн. 

 Профінансовано видатки на надання матеріальної допомоги на лікування 

та поховання на суму – 1млн 842тис. грн.  

Утримання Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг", 

профінансовано в сумі 9млн 435тис. грн.  До складу Центру надання соціальних 

послуг входять  5 структурних відділень: відділення соціальної допомоги вдома 

(соціальною послугою догляду вдома охоплено 19 старостинських округів 

Барської ТГ  та Копайгородської ОТГ), відділення  соціальної роботи  з 

сім’ями, дітьми та молоддю КУ «ЦНСП», Спеціалізована служба первинного 

соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (отримано 

субвенцію з державного бюджету в сумі 246 тис. грн., виділено 

співфінансування з місцевого бюджету в сумі 43 тис. грн. та  проведено 

поточний ремонт кабінетів працівників КУ «Центру надання соціальних 

послуг» Барської міської ради, закуплено меблі та оргтехніку), відділення 

комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю «Еверест» розраховане 

на 20 отримувачів соціальних послуг і відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання - на даний час проживає отримувачів 

соціальних послуг 25 чоловік.                   

         Станом на 01 грудня 2021 року на первинному обліку Служби в справах 

дітей перебуває 84 дітини-сироти та дітей, позбавлених батьківського 



піклування. Всі діти влаштовані в сімейні форми виховання, тобто під опіку, в 

прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, що складає  100 %.  

 Жодна дитина з громади не перебуває в інтернатному  закладі. На 

території Барської міської ради  функціонує 3 прийомні сім’ї та 4 дитячі 

будинки сімейного типу, в яких виховується 36 дітей.  

В грудн місяці здійснено придбання будинку сімейного типу за рахунок 

коштів субвенціі з державного бюджету в сумі 3 млн. 546тис. грн. для ДБСТ 

Слободянюків.  

  На сьогоднішній день передбачено повний спектр надання 

адміністративних послуг через відділ «ЦНАП» - 180 адміністративних послуг- 

це послуги, які делеговані органам місцевого самоврядування так і власні 

послуги.   В ЦНАП можна отримати комплексну послугу  «єМалятко». 

   Подати документи для отримання послуги у сфері будівництва через 

Єдину державну електронну систему у сфері будівництва на Порталі «Дія»,   

отримати відомості з ДЗК можна через Барський ЦНАП. 

     Для зручності громадян в ЦНАП здійснює прийом громадян та надає 

послуги працівник КУ «Барблагоустрій», адміністраторами ЦНАП 

приймаються  заяви для надання адміністративних послуг щодо отримання 

витягів, інформаційних довідок, довідок про реєстрацію місця проживання 

тощо.    

Для мешканців громади будуть доступними послуги обміну посвідчення 

водія і реєстрація нових транспортних засобів (автомобіля, мопеда, мотоцикла, 

причепа).       Велика робота та відповідальність покладається на старост 

старостинських округів, які відповідно до чинного законодавства виконують 

функції адміністраторів Центру та наділені правами надання адміністративних 

послуг на місцях у відповідних старостинських округах. 

За період роботи працівниками ЦНАП та віддаленими робочими місцями 

адміністраторів ЦНАП за 12 місяців 2021 року надано 22016  послуг. За  

результатами надання адміністративних послуг до місцевого бюджету 

зараховано адміністративного збору в сумі 1 млн. 164 тис. грн.: за державну 

реєстрацію нерухомого майна та їх обтяжень у сумі 815тис.грн.; за державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 48тис.грн.; за надання 

інших адміністративних послуг, що включають у себе реєстрацію місця 

проживання та витяг з ДЗК - 300 тис.грн.       

    В приміщенні ЦНАП облаштовано місце для самобслуговування 

громадян, де можна замовити послуги он-лайн, скористатися державними 

сервісами та за допомогою працівників ЦНАП згенерувати ковідний сертифікат 

відвідувачам, які звертаються за допомогою.          

За звітний період посадовими особами та фахівцями міської ради 

організовано, проведено та узагальнено матеріали 20 сесій, на яких розглянуто 

та прийнято рішення з питань: соціальних – 84; бюджету – 149; земельних – 

3024; регламенту - 52; архітектури – 108. Організовано та забезпечено 

документаційне та організаційно-технічне супроводження 11 планових засідань 

виконавчого комітету, на яких розглянуто та прийнято рішення по 407 

питаннях.  

 



Розпочаті та завершені проекти, заходи, плани та роботи реалізуються 

задля покращення життя в Барській громаді. Варто й відзначити, що наша 

діяльність і наша громада знані та видимі на терені громад області та України 

взагалі в усіх сферах. Про що свідчить інтерес до розвитку громади з боку 

інвесторів, бізнес структур, ЗМІ загальнонаціонального рівня, обласних і 

всеукраїнських Асоціацій, державних програм.  Свідченням того є робоче 

засідання у березні місяці за участі 28 основних бюджетоутворюючих 

підприємств області, членів ГО «Вінницький Бізнес Клуб»;  зустріч із 

регіональним представництвом IOED у Республіці Молдова, Україні та Румунії  

з обговорення напрямів реалізації спільних проектів і підписання Меморандуму 

про співпрацю; обговорення співпраці у наданні підтримки в розвитку 

соціальної сфери та благодійної допомоги закладам охорони здоров’я з 

представництвом міст-партнерських Квідзин, Рибнік Республіки Польща. 

Не зупиняючись на досягнутому, підтримуючи досвід швидких і 

результативних темпів втілення ідей та задумів у реальність, окреслили ряд 

питань, які потребують нашого спільного вирішення у наступному році: 

- Завершення робіт із будівництва водогону в селах Чемериське та 

Козарівка, 

- Плануємо облаштування водогонів і будівництво свердловин у селах 

Голубівка, Мартинівка, Підлісний Ялтушків; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття і будівництво зливової  

каналізації по вулиці Святого Миколая до вулиці Бони Сфорци; 

- Продовження робіт із реконструкції та розширенню кладовища;  

- Робота над проектними пропозиціями щодо реконструкції майдану 

Святого Миколая; 

- Проектування будівництва спортивного комплексу в придбаному 

приміщенні спортивної зали УТОСу; 

- Вжиття заходів із реалізації проекту по капітальному ремонту 

дорожнього покриття по вулиці Тунік та І.Франка з влаштуванням 

водовідведення дощових і талих вод; 

- Встановлення відеокамер згідно програми «Безпечне місто»; 

- Виконання початкових робіт із реалізації проекту з облаштування та 

реконструкції  прицерковної площі;  

- Будівництво дороги, тротуару, дитячого майданчика, оздоровчого 

майданчика,скейт-парку – територія ЗОШ №3 від вулиці Соборної до 

Дому Польського; 

- Реконструкція харчоблоку Войнашівської школи; 

- Продовження робіт із реконструкції стадіону; 

- Встановлення дитячих ігрових майданчиків у селах Лука-Барська, 

Іванівці, Терешки, Гулі та Кузьминці; 

- Продовження робіт по зовнішньому освітленню населених пунктів; 

- Придбання на умовах лізингу (перший внесок 990тис.грн. отримано на 

умовах конкурсу з державного бюджету) комунальної техніки: сміттєвоза 

МАЗ, тактора Білорус892, міні-екскаватора. 
 

 



 

      

Поставлено вагомі завдання з реалізації Стратегії розвитку: підвищення 

економічного потенціалу, інтенсивний розвиток інфраструктури, поліпшення 

інвестиційного середовища, активної промоції. На результат повинні 

працювати всі, хто має знання та ідеї, досвід і ресурс: галузеві фахівці, 

бізнесмени, підприємці, молодь. Спроможність громади, безпека та 

комфортність життя в ній, її успішність безпосередньо залежать від спільної 

скоординованої роботи.  

Маємо багато амбітних планів, які стануть черговими вдалими кроками 

розвитку для покращення життя кожного мешканця! Працюємо далі… 


