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ЕТАП АНАЛІЗУ І СТРАТЕГУВАННЯ



ЕТАП ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЇ



ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ГРОМАДУ

▪ Площа об'єднаної територіальної
громади: 765,5 км2.

▪ Чисельність населення громади: 43234

▪ У складі громади Антонівська, 
Балківська, Войнашівська, Гаївська, 
Гармаківська, Гулівська, Журавлівська, 
Івановецька, Комаровецька, 
Кузьминецька, Луко-Барська, 
Мальчовецька, Матейківська, 
Мигалівецька, Митківська, 
Терешківська, Ходацька, Чемериська, 
Ялтушівська сільські і Барська міська
ради. 

▪ Загалом 69 населених пунктів з 
адміністративним центром - містом Бар.

▪ Утворено 19 старостинських округів



ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ГРОМАДУ
Барська громада на мапі громад Вінницького регіону



ПОРІВНЯННЯ ГРОМАДИ І ОБЛАСТІ Інфографіка показує відносно незначну частку площі і

населення Барської громади у загальному обсягу регіону

(2,89% і 2,8% відповідно).



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Територіальна громада має єдиний представницький орган – Барську міську раду. Депутатський корпус складається з 34 депутатів



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН І МІСЦЕВІ ЗМІ

На території Барської громади діють 
65 громадських організацій

ЗМІ представлені електронними і паперовими медіа:

- Барська міська рада (сайт)  https://bar-city.gov.ua/

- Барська міська рада (сторінка у фейсбук)  
https://www.facebook.com/MistoBarGov

- Баrnews.city https://barnews.city/    та
https://www.facebook.com/barchani.info

- Газета «Подільський край»

- Радіо https://radio-bar.com.ua:8000/radiobar?fbclid=IwAR3gloovy32U4RfFCGYhfT9a8GEV9O6ggNKFhG8BpOA3smY-TPDdzAqtchU

https://bar-city.gov.ua/
https://www.facebook.com/MistoBarGov
https://www.facebook.com/barchani.info
https://radio-bar.com.ua:8000/radiobar?fbclid=IwAR3gloovy32U4RfFCGYhfT9a8GEV9O6ggNKFhG8BpOA3smY-TPDdzAqtchU


ПОРІВНЯННЯ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ ІЗ ГРОМАДАМИ-СУСІДАМИ



ЗЕМЕЛЬНІ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, КЛІМАТ

Загальна площа Барської міської територіальної громади складає 76550,8 га, з яких: землі
сільськогосподарського призначення - 52977,3  га. 



МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Станом на березень 2021 року генеральні плани забудови

мали 47 населених пунктів:

с. Ялтушків, с. Шпирки, с.Черешневе, с. Ходаки, с. Сеферівка, с. Гавришівка, с. Трудолюбівка, с.

Сименки, с. Сл. Ходацька, с. Степанки, с. Сл. Ялтушківська, с. Сл. Гулівська, с. Слобода, с. Підлісний

Ялтушків, сел. Бар, с. Мартинівка, с. Окладне, с. Матейків, с. Чемериське, с. Мирне, с. Міжлісся, с. Митки,

с. Мигалівці, с. Мальчівці, с. Лука-Барська, с. Киянівка, с. Комарівці, с. Кузьминці, с. Голубівка, с. Горяни, с.

Іванівні, с. Йосипівка, с. Затоки, с. Заможне, с. Журавлівка, с. Гармаки, с. Гайове, с. Гулі, с. Глинянка, с.

Васютинці, с. Войнашівка, с. Біличин, с.Буцні, с.Адамівка, с.Антонівка, м.Бар 1992 року, хутір

Івановецький.

Значна частина цієї містобудівної документації була

розроблена до 1991 року і є у великій мірі застарілою.

Понад 20 населених пунктів громади взагалі не мають

розробленої просторової документації:

с.Широке, с.Балки, с.Чемериси-Барські, с.Войнашівка, с. Каноніцьке, с.Пляцина, с.

Колосіївка, селище Діброва, с. Лядова, с. Пилипи, с. Шевченка, с. Зоряне, с. Квітка, с. Мурашка,

с.Павлівка, с. Козарівка, с. Терешки, с. Бригидівка, с. Борщі, с. Регентівка, с.Стасюки, с. Шершні.

Відсутність МБД ускладнює передачу земельних

ділянок із земель державної або комунальної власності у

власність чи користування ділянками фізичним та

юридичним особам для містобудівних потреб.



ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ГРОМАДИ

Відповідно до ілюстрації на 

території громади містяться 

інвестиційно-привабливі поклади 

таких копалин: 

Сировина цегельно-черепична

Торф

Води прісні питні

Поклади мінеральних вод

Вапняк, пісковик.



ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ

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



КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
Клімат помірно-континентальний, що характеризується теплим літом і помірно м'якою, із частими відлигами, зимою.

Температура повітря: середньорічна +6,9°C, абсолютний мінімум -33°C, абсолютний максимум +38°C.

Глибина промерзання грунту: середня – 56 см, максимальна – 90 см.

Атмосферні опади: середньорічна кількість – 502 мм, в т.ч. теплий період – 370 мм, холодний – 132 мм.

Особливі атмосферні явища: тумани, заметілі, грози, град, пилові бурі.



НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Загальна кількість населення Барської ТГ станом на початок 2021 року складала 43423

осіб.



НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Розподіл мешканців по старостинських округах і м. Бар



СЕРЕДНІ ПРОФЕСІЙНІ І ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ ГРОМАДИ

В громаді функціонують наступні навчальні заклади вищої і середньої
освіти:

- Відокремленний структурний підрозділ (ВСП) «Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва Національного транспортного університету». 

Навчається 588 студентів, може навчатися близько 1600 чоловік. Навчають
таким професіям: технік-будівельник, технік-механік, землевпорядник, 

автомобільні перевезення, інженер з безпеки руху. 
- Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний

коледж імені Михайла Грушевського». Навчається 742 студентів, може
навчатися 1540 особи. Професії: журналісти, правознавці, вчителі

образотворчого та музичного мистецтва, вихователі дитячих садочків та
вчителі початкових класів.

- Державний навчальний заклад «Барський професійно-будівельний
ліцей». Навчається 273 студентів, може навчатися 450 особи. Професії: 

маляри, штукатури, електрогазозварювальники, оператори комп’ютерного
набору, столяри.

- Кузьминецький професійно аграрний ліцей. Навчається 200 студентів, 
може навчатися близько 400 чоловік. Професії: кухар, кондитер, тракторист-

машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій автотранспортних
засобів.

Всього у Барській громаді станом на 2021 рік навчається 1803 студентів.



МІГРАЦІЙНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ В ГРОМАДІ І ТЕМПИ 
ПРИРОДНОГО ПРИРОСТУ У 2018-2020 РОКАХ



ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ





ЕКОНОМІКА ГРОМАДИ

СПД юридичні особи за видами діяльності



ЕКОНОМІКА ГРОМАДИ



ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА БЮДЖЕТ ГРОМАДИ

Прогнозні доходи бюджету Барської

міської територіальної громади

заплановано у сумі 292 885 805,00

гривень, у тому числі доходи загального

фонду місцевого бюджету - 289 162 805,00

гривень та доходи спеціального фонду

місцевого бюджету - 3 723 000,00 гривень.

Видатки бюджету Барської міської

територіальної громади заплановано у

сумі 292 885 805,00 гривень, у тому числі

видатки загального фонду місцевого

бюджету - 275 144 374,00 гривень та

видатки спеціального фонду місцевого

бюджету - 17 741 431,00 гривень.
Структура бюджетних надходжень на 2021р. (прогноз)



ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА БЮДЖЕТ ГРОМАДИ

Структура бюджетних видатків на 2021р. (прогноз)



ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
На території Барської громади доступні:

Банківські термінали -15,

банкомати - 11,

POST-термінали - 20,

поштові відділення - 8,

відділення «Нова пошта» - 8,

Банківські установи:

- ПАТ ВФ КБ «Приватбанк»

- Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль»

- ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»

- АТ «Ощадбанк»

- ПАТ «УкрСиббанк»



ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА І ЗВ’ЯЗОК

Загальна протяжність доріг по Барській міській 
територіальній громаді  становить  955,1 км  з 
них:
- комунальні дороги сільських, селищних та 
міських рад – 643,62 км, що становить 67%;
- дороги загального користування державного 
значення – 53,642 км, що становить 6%;
- дороги загального користування місцевого 
значення – 149,5 км, що становить 16%;
- дороги загального користування обласного 
значення – 108,3 км, що становить 11 %.

Найближча до м. Бар залізнична станція — ст.Бар, що розташована

в селищі Бар за 7 км. 

Через місто пролягають наступні автомобільні шляхи
територіального значення Т 0610 та Т 0229, які з’єднують
Бар з низкою населених пунктів, зокрема: Любар, Хмільник, 
Нова Ушиця, Шаргород.



ТРАНСПОРТНА
ІНФРАСТРУКТУРА
І ЗВ’ЯЗОК

Покриття території Барської ТГ 4G-зв’язком. Джерело: mobua.net



ІНФРАСТРУКТУРА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

На території Барської ТГ діють 15
перукарень і 6 пунктів по ремонту взуття.



ГОТЕЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

№ Назва

Кількіс

ть 

місць 

для 

ночівлі

К-сть місць, для 

ресторанного 

обслуговування

Кількість 

персоналу

1 Готельно - ресторанний комплекс 

„Гостинний Двір”
50 150 12

2 Готель - ресторан „Барселона” 20 65 4

3 Готель „Україна” 50 80 6

4 Готельно-ресторанний комплекс 

„Гурман”
15 50 10

5 Готельний комплекс „Перлина” 15 50 10

6 Гостинна садиба „Подільська 

родина”
10 65 5

7 Гостьова садиба „Родинне гніздо” 20 160 8

8 Комплекс відпочинку фермерського 

господарства  „Висока”
10 50 4

Загальна кількість

місць для ночівлі: 190



ЖИТЛОВИЙ ФОНД



СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

На території Барської ТГ станом на 2021 рік

функціонували 15 закладів дошкільної освіти і 24

закладів загальної середньої освіти, 4 з них – НВК
з дошкільним підрозділом.

Кількість дітей в ДНЗ громади: 1017

Кількість дітей в НЗ громади: 4581

Кількість вчителів у НЗ: 562

Зміна кількості дітей у НЗ і ДНЗ громади у 2018-2020рр.



СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
Відповідність проєктної потужності ДНЗ реальній наповненості



СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Співвідношення наповненості і проєктної потужності шкільних навчальних закладів громади



СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Вартість утримання однієї дитини в НЗ громади



СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Вартість утримання однієї дитини в ДНЗ громади



СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА. МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я

1. КНП «Барська міська лікарня» є багатопрофільним

лікувальним закладом, що надає вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу в умовах цілодобового стаціонару, а також

амбулаторно-консультативну, діагностичну, лікувально-

діагностичну медичну допомогу населенню Барської міської

територіальної громади Вінницької області та іншим особам, 

відповідно наявних договорів та зобов’язань лікарні.

1. КНП «Барський медичний центр первинної медико-
санітарної допомоги» є – комунальним унітарним
некомерційним підприємством, що надає первинну
медичну допомогу та здійснює управління медичним
обслуговуванням населення Барської міської
територіальної громади Вінницької області, вживає
заходи з профілактики захворювань населення та 
підтримання громадського здоров’я.

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

4. Медичний центр МED ОK (Бар) приватний
медичний заклад (консультативні послуги первинної
та вторинної медичної допомоги).



СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА Амбулаторії загальної практики сімейної медицини і ФП

1 Бар
2 Бар №1
3 Балки
4 Ялтушків
5 Іванівці
6 Кузьминці
7 с-ще Бар 
8 Терешки

Фельдшерсько-акушерський пункт/ФП
1 Лука – Барська
2 Мигалівці
3 Матейків
4 Комарівці
5 Гармаки
6 Гайове
7 Гулі
8 Мальчівці
9 Антонівка
10 Чемериське
11 Журавлівка
12 Міжлісся
13 Митки
14 Ходаки
15 Черешневе
16 Підлісний Ялтушків
17 Мирне
18 Киянівка
19 Степанки
20 Трудолюбівка
21 Буцні
22 Сеферівка
23 Семенки



ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

На території громади діє 30 бібліотечних 

закладів, 30 сільських клубів і Барський 

Будинок Культури

Місткість бібліотек: 5-55 місць.
Найбільша – КЗ «Барська публічна бібліотека» (55)

Найменша – бібліотека у с. Шершні, Киянівцях і Комарівцях (5-6 місць).

Місткість клубів і БК: 100-450 місць.
Найбільший – БК у Бару (450),

Найменші – СК у Сеферівці, Семенках і Мирному (100-105)

У Бару діє музична школа на 100 дітей, театральне об’єднання 
«Барський МХАТ», 15 хорових та танцювальних об’єднань і гуртків



ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРОМАДИ
Кислотність атмосферних опадів 6,3 рН за 1996 -2005 рр.

Сумарний вміст основних іонів SO4², Ca²,
Na

19 мг/л за 1996 -2005 рр.

Екологічна оцінка якості поверхневих вод Мінералізація  поверхневих вод – 300 – 600 мг/л за 1994 -2004 рр.
Величина інтегрального екологічного індексу – 2,8.
Сольовий склад:
Клас якості води - ІІ
Категорія якості води - 2
Характеристика вод за якістю – дуже добра
Трофо-сапробіологічні показники:
Клас якості води - ІІІ
Категорія якості води - 4
Характеристика вод за якістю – задовільна
Специфічні показники токсичної дії:
Клас якості води - ІІ
Категорія якості води - 3
Характеристика вод за якістю – добра

Інтенсивність міграції токсичних речовин у 
водному середовищі ландшафтів

Підвищена

Деградація грунтів Рівень небезпеки – катастрофічний.
Еродованість землі – понад 50% від загальної площі ріллі (1996 р.).

Інтенсивність водної ерозії Рівень втрат орного шару грунту – середній.
Фактичні втрати за рік – 10,1 – 15,0 т/га.
(за період 1970- 2000 рр.)

Яружність земель Площа земель під ярами – 0,11 – 0,20% від площі суходолу Барського району, (2004 р)

Водний режим ґрунтів Заплава Рову.
Водний режим – промивний.
Тип зволоження – грунтово-атмосферне з додатково повеневим
Околиця міста.
Водний режим – періодичнопромивний.
Тип зволоження – атмосферне та атмосферне з додатковим поверхневим 

Внутрішня енергія гумусу в грунтах Вміст внутрішньої  енергії гумусу в опорному шарі ґрунту 0 – 30 см – 6,1 – 8,0 ккал/га  
Вміст внутрішньої  енергії гумусу в гумусовому профілі ґрунтів  – 12,6 – 15,30 ккал/га

Забрудненість ґрунтів залишками 
пестицидів та важкими металами

Найнижча

Інтенсивність емісії СО2 із грунтів в 
атмосферу

Заплава Рову – понад 950 г/м²
Околиця міста – 450 – 700 г/м²

Стійкість грунтів до забруднення і міграції 
забруднювачів

Заплава Рову – поза класифікацією
Околиця міста – низька. Коефіцієнт стійкості - 0,29 – 14,2.

Спроможність ґрунтів до самоочищення Заплава Рову – дуже низька 
Околиця міста – нижче від середньої

Забрудненість території цезієм-137 
(станом на 1998 р.)

0,1 – 0,27 Кі/км²
4 – 10 кБк/м²

Забрудненість території стронцієм-90
(станом на 1998 р.)

до 0,054  Кі/км²
до 2 кБк/м²

Забрудненість території ізотопами 
плутонію
(станом на 1998 р.)

до 0,001  Кі/км²
до 0,04 кБк/м²

Стан сучасних ландшафтів Заплава Рову – високий, понад 50% 
Околиця міста – низький – 10 – 20%

Умови проживання населення Помірно сприятливі



ПІДСУМКИ ОПИТУВАННЯ МЕШКАНЦІВ І БІЗНЕСУ



СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Прогнози і сценарії розвитку Барської громади проводились із

врахуванням підсумків соціально-економічного аналізу території

громади, проведеного у 2017 і 2021 роках, підсумків опитування

мешканців і бізнесу і загальнонаціональних трендів.

Для сценарного моделювання розвитку подій на місцевому

рівні обрано три можливі варіанти:

негативний,

інерційний,

модернізаційний.



СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ 2030

Барська громада 2030 – спроможна, доступна, безпечна і 
туристично-приваблива територія Поділля, у західній 
частині Вінницької області на межі з Хмельницькою.

Екологічно чистий простір здорових, активних та 
підприємливих людей, з інноваційно-орієнтованим 
бізнесом і сприятливим інвестиційним кліматом, з 

розвиненою промисловістю, 
сектором поглибленої переробки сільськогосподарської 
продукції та високою якістю життя в сільській місцевості.



ФАКТОРИ SWOT-АНАЛІЗУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ. СИЛЬНІ СТОРОНИ
1. Клімат сприятливий для ведення сільського господарства (особливо садівництва та ягідництва)
2. Наявні корисні копалини – будівельний камінь, суглинки, глина, пісок. Рівське родовище вапняку та родовище торфу
3. Розвинені транспортні комунікації (залізниця, розташування на дорозі Т0229, Т0241, 46 км до траси М12/Е50/)
4. Інноваційний потенціал місцевих підприємств (зокрема Барський машинобудівний завод)
5. Наявність кваліфікованої робочої сили для сільського господарства, сфери послуг і промисловості
6. Наявність великих і середніх фермерських господарств - платників податків
7. Потенціал використання відновлювальних джерел енергії (сонячна енергія, енергія води)
8. Наявність вільних земельних ділянок, привабливих для зовнішніх інвесторів у сфері сільського господарства, 
промисловості і туризму
9. Добре розвинена галузь культури (міський театр, фестивалі, місцеві традиції)
10. Активно розвивається спорт та спортивна інфраструктура
11. В адмінцентрі громади доступні якісні реабілітаційні послуги (РЦ «Еверест»)
12. Велика кількість туристичних переваг (Барська фортеця, річка Рів)
13. У Бару добре розвинене позашкілля (зокрема музична школа)
14. Високий рівень газифікації сіл
15. Активна співпраця із закордонними містами-побратимами (Стараховіце, Квідзин та ін.)
16. Цікава історія розвитку території (Бона Сфорца, Барська Конфедерація, козацькі традиції – Іван Виговський)
17. Розвинені медичні послуги вторинного рівня (Барська лікарня)
18. Наявність в Бару вищих та середніх навчальних закладів
19. Розвинена художня творчість



ФАКТОРИ SWOT-АНАЛІЗУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ. СЛАБКІ СТОРОНИ
1. Значна кількість доріг ОТГ в незадовільному стані
2. Багато вулиць в населених пунктах громади неосвітлені
3. Низький рівень доступності публічних просторів у громаді для осіб з інвалідністю 
4. Незадовільний стан навколишнього середовища (стихійні сміттєзвалища, у сільській місцевості відсутня система 
поводження з відходами, забрудненість водойм стоками)
5. Низький рівень пожежної безпеки (зокрема у навчальних закладах відсутня пожежна сигналізація)
6. Проблеми з водопостачанням у низці населених пунктів у сільській місцевості 
7. Замулення річок і Барського ставу (р. Рів)
8. Низький рівень народжуваності 
9. Недостатня кількість зон для паркування у м. Бар (особливо в районі ринку)
10. Відсутність робочих місць, особливо для молоді
11. Нерозвинене транспортне сполучення між населеними пунктами ОТГ
12. Відсутність швидкісного Інтернету в низці населених пунктів 
13. Низький відсоток переробки  продукції сільського господарства
14. Застаріла містобудівна документація низки населених пунктів ОТГ (60-70-ті роки)



ФАКТОРИ SWOT-АНАЛІЗУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ. СЛАБКІ СТОРОНИ
1. Покращення бізнес-клімату в Україні 
2. Участь у програмах міжнародної технічної допомоги, національних і регіональних програмах
3. Зростання попиту на продовольчі товари на світовому ринку, що стимулюватиме виробництво та переробку продукції 
сільського господарства
4. Зростання популярності cільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму в Україні та Європі
5. Підвищення інвестиційної привабливості держави, регіону і громади
6. Завершення реформ у державі (адмінтерустрій, медична, освітня)
7. Імплементація Угоди про Асоціацію з ЄС (збільшення квот на експорт с/г продукції
8. Реалізація проєктів міжмуніципального характеру при співпраці із сусідніми ОТГ (поводження з відходами, туризм, 
спорт, соціальні послуги)



ФАКТОРИ SWOT-АНАЛІЗУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ. СЛАБКІ СТОРОНИ
1. Міграція населення до великих міст та за кордон, старіння населення 
2. Зміни клімату 
3. Зменшення запасів підземних і поверхневих вод 
4. Нестабільність національної валюти 
5. Продовження війни на Сході країни 
6. Зростання цін на енергоносії 
7. Нестабільна політична ситуація



ДЯКУЄМО ЗА 
УВАГУ!


