ЗВІТ
голови Барської міської
об’єднаної територіальної громади
про діяльність міської ради
за 2018 рік

Шановна громадо, жителі міста, запрошені!
Третій рік на посаді міського голови ще більше підтверджує бажання працювати для
розвитку нашої громади. Це бажання підсилене результатами вже реалізованих проектів і
плануванням нових.
Відповідно ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звітуватиму
громаді про діяльність міської ради у 2018 році.
Звітній рік - рік прийняття непростих, компромісних рішень і напруженої праці з
єдиною метою - позитивна реалізація інтересів нашої громади.
Приємно спостерігати за активністю барчан, тих, чиї слова та дії підтверджують
зацікавленість роботою міської влади, тих, хто не стоїть осторонь, а своїми пропозиціями,
зауваженнями, справами та підтримкою допомагають.
Сьогодні разом проаналізуємо свої здобутки та вирішення яких питань варто
вдосконалювати.
Одним із головних завдань на посаді міського голови вважаю забезпечення відкритості
та прозорості в прийнятті рішень, організації конструктивного діалогу з громадськістю.
Це було і на сьогодні є, визначальним у роботі міської ради, бо за всі здобутки
минулого року ми маємо завдячувати перш за все праці та наполегливості апарату міської ради,
депутатів міської ради, жителів громади – платників податку до міського бюджету,
ініціативним підприємцям, громадським організаціям та активним громадянам, яким не
байдужа доля нашої об’єднаної територіальної громади.
У 2018 році увага міської влади та депутатського корпусу приділялася здійсненню
інвентаризації майна, земельних ділянок, створенню баз даних, наповнюваності бюджету, а
залучені кошти були направлені на реконструкцію та ремонт інфраструктури територіальної
громади, плануванню території та благоустрою населених пунктів , забезпечення належного
функціонування комунальних підприємств, закладів освіти, культури.
Протягом звітного періоду проведено 16 сесій міської ради, відбулося 11 засідань
виконавчого комітету.
Правильно сформований бюджет – запорука процвітання громади
Бюджет Барської міської ОТГ на 2018 рік був прийнятий 18 грудня 2017 року рішенням 18-ої
сесії Барської міської ради 8-го скликання. Дохідна частина бюджету на 2018 рік запланована
на рівні 110 015,911 тис. грн.
За результатами 2018 року, загальний обсяг дохідної частини бюджету Барської міської
об’єднаної територіальної громади склав 112 344,173тис.грн.
(Діаграма 1)
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Відсоток виконання показників надходження власних доходів загального фонду,
затверджених бюджетом, складає 103,74%, або, іншими словами, загальний фонд бюджету
громади перевиконано на 2 048,245тис.грн.
Джерела власних надходжень бюджету Барської міської ОТГ
(Діаграма 2)
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Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету ОТГ займає податок на доходи
фізичних осіб. Його частка в загальній сумі надходжень складає 61,4% Так, податку на доходи
фізичних осіб за 2018 рік надійшло 36 586,182 тис. грн., що на 1 349,069 тис. грн. більше, ніж
уточнений плановий показник.
Забезпечено виконання єдиного податку, якого за 2018 рік надійшло 6 917,714 тис. грн.,
що на 76,427 тис.грн. більше, ніж уточнений плановий показник. Питома вага даного податку
становить 11,6% від власних надходжень до бюджету Барської міської ОТГ.
Орендної плати з юридичних осіб до бюджету ОТГ акумульовано 2 563,781 тис.грн.,
питома вага у власних надходженнях становить 4,3%.
Ще одним важливим податком у надходженнях до бюджету Барської міської ОТГ є
земельний податок. У 2018 році надійшло 1 715,604 тис грн., що становить 2,88% власних
надходжень до бюджету.
До бюджету Барської міської ОТГ надійшли наступні міжбюджетні трансферти:
(Діаграма 9)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад (354,9 тис. грн.);

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (29 245,2 тис. грн.);

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (12 689,3 тис.
грн.);

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету (6 616,062 тис. грн.);

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,
що утворився на початок бюджетного періоду (1 045,57 тис. грн.);

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
(147,7 тис. грн.);


Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (494,6 тис. грн.);

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного
бюджету (79,3 тис. грн.);

Інші субвенції з місцевого бюджету (275,0 тис. грн.)

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з
державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року (1 000,0 тис. грн.).
Виконання видатків бюджету Барської міської ОТГ за 12 місяців 2018 року
Одержані міським бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині
фінансування видатків, а саме:



своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано
енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх
функцій та пріоритетні програми;

Видатки бюджету Барської міської ОТГ на 2018 рік визначені відповідно до прогнозних
показників економічного та соціального розвитку територіальної громади на 2018 рік,
прогнозних показників, затверджених міською радою та нормативів видатків на
функціонування окремих галузей в загальній сумі 114 010 534,16 грн. з них:
(Діаграма10)
- загальний фонд – 102 475 775,42 грн.,
- спеціальний фонд – 11 534 758,74 грн.
Кошти, що передаються з загального фонду до спеціального фонду, фонду розвитку
7 906419,18 грн.
Структура видатків відповідно до галузей (загальний фонд), тис. грн.
(Діаграма 11)
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Видатки бюджету за 2018 рік по загальному фонду склали – 101 194,453 тис. грн., що
складає 98,75% до уточненого річного плану.
При фінансуванні міського бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки
по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Барської міської
ОТГ.
Видатки в розрізі статей видатків (тис. грн.)
(Діаграма 12)
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Барською міською радою щорічно затверджуються програми розвитку організацій,
підприємств, установ.
На виконання програм було виділено кошти:
20 000,00 грн. для ОСББ «Оберіг 72», як спів фінансування по програмі підтримки
ОСББ,
- 25 000,00 грн. для Барського районного сектору ГУ Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області під Програму поліпшення техногенної та
пожежної безпеки м. Бар та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу
пожежної охорони м. Бар на 2016-2020 роки на придбання спеціального (бойового) одягу та
спорядження, яке використовується безпосередньо для ліквідації надзвичайних ситуацій та
гасіння пожеж;
- 30 000,00 грн. під Програму «Комплексна програма мобілізації зусиль органів місцевого
самоврядування Барського відділення Жмеринської об’єднаної державної податкової інспекції,
інших відомств по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2018-2022 року» для
придбання комп’ютерної та копіювальної техніки, покриття прямих витрат на здійснення
функцій з адміністрування податків
- 200 000,00 грн. для Барського відділення Жмеринського відділку поліції ГУНП у
Вінницькій області на виконання заходів передбачених комплексною правоохоронною
програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста Бар»/ придбання нових службових автомобілів
для груп швидкого реагування (дольова участь)/;
- 40 000,00 грн. виплати Барському УТОСу під програму «По наданню часткової
компенсації вартості житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп на 20122018 рр.».

Надання фінансової підтримки громадським організаціям
- Барській районній спілці ветеранів війни Афганістану в сумі 50000,00 грн.
- Раді Барської районної організації ветеранів України в сумі – 50000,00 грн.
- ГО «Учасників бойових дій Барського району» в сумі 50000,00 грн.
- ГО «Барській районній організації «Союз Чорнобиль України» в сумі 150000,00 грн.
- 35 000,00 грн. на виплату матеріальної допомоги ліквідаторам Чорнобильської
катастрофи,
- 35 940,00 грн. на облаштування місця встановлення пам’ятного знаку учасникам
Чорнобильської катастрофи м. Бар;
- 15 000,00 грн. для придбання комп’ютерної техніки
- 14 060,00 грн. встановлення пам’ятного знаку учасникам Чорнобильської катастрофи м.
Бар;
- 50 000,00 грн. як співфінансування встановлення пам’ятного знаку учасникам
Чорнобильської катастрофи м. Бар з районного бюджету.
Особливістю цього звітного року для міської ради було те, що міська рада в статусі
органу управілння об'єднаної територіальної громади прийняла нові повноваження у сфері
освіти, культури, розширення адмініттративних меж та долучення до зони своїх повноважень і
відповідальності сільських населених пунктів, які ввійшли до складу ради в процесі
об’єднання. Цей обсяг відповідальності розповсюдився практично на сві сфери життєдіяльності
міста та сільських населних пунктів ОТГ.
Впродовж звітного року було належним чином організовано навчальний процес,
забезпечено стабільність роботи загальноосвітніх та дошкільних закладів, розвитку культури.
ОСВІТА
Дошкільна освіта
Протягом 2018 року у Барській ОТГ функціонувало 5 закладів дошкільної освіти та 1
дошкільний підрозділ Глинянської філії Барського ліцею №2. Рівний доступ до якісної освіти
забезпечено для 819 дітей дошкільного віку. З них троє дітей з особливими освітніми
потребами. Освітній процес забезпечують 109 педагогічних працівників та 102 осіб
обслуговуючого персоналу.
У грудні 2018 року стартувала електронна реєстрація дітей дошкільного віку в системі
ІСУО ( Інформаційна система управління освітою ).
З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей організовано роботу літніх
мовних таборів із денним перебуванням дітей на базі 4-х міських ЗЗСО (20 англомовних загонів
з 225 учнів). На відпочинок дітей у літніх мовних таборах виділено 94 500 грн.
За рахунок коштів міського бюджету в сумі 199 360 грн. в КЗ «Оздоровчий табір
«Фортуна» оздоровлено 72 дитини (199319 грн.), з них діти пільгових категорій - 36
(107855грн); 6 (15984грн.) - працівників комунальних закладів ОТГ; 30 (75480грн.) –
обдаровані та талановиті діти, учасники спортивних змагань.
Кошти в сумі 100 640,0 грн. передані як інша субвенція до районного бюджету для КУ
ДЮСШ «Колос» на придбання путівок на оздоровлення учнів спортивної школи.
Крім того у 2018 – 2019 навчальному році організовано роботу 9 класів з
інклюзивним навчанням в міських школах та 2 інклюзивних групи у ЗДО. Використано 147 700
грн. субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами, з них 29 520 грн. на придбання обладнання, матеріалів та інвентарю.
В усіх закладах освіти працюють логопедичні пункти (10 фахівців) та соціальнопсихологічні служби (12 фахівців). Корекційні послуги забезпечують 6 вчителів-логопедів, 5
практичних психологів, 4 соціальних педагогів, 9 асистентів вчителя та 3 асистенти вихователя.
29 учнів перебувають на індивідуальному навчанні за станом здоров’я.

Укладено угоду про співпрацю з комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний
центр» Барської районної ради щодо забезпечення права дітей віком від 2 до 18 років з
особливими освітніми потребами, що проживають (навчаються) на території Барської
міської ОТГ, на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.
Загальна середня освіта
В закладах загальної середньої освіти навчається 2289 учнів, функціонує 94 класи,
організовано роботу 23 груп продовженого дня, в тому числі 1 група з інклюзивним навчанням,
всього охоплено 632 учнів. Освітній процес забезпечують 231 педагогічних працівників та 107
осіб обслуговуючого персоналу.
З 1 вересня 2018 року в закладах загальної середньої освіти почали працювати 10 перших
класів за Концепцією Нової української школи, в них - 247 учнів, крім цього 2
першокласника Глинянської філії Барського ліцею № 2 за індивідуальною формою навчання.
На виконання вимог Концепції реалізації державної політики в сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» забезпечено підвищення кваліфікації за
очно – дистанційною програмою навчання в обсязі 150 годин для 58 педагогів різних категорій.
Усі вчителі початкових класів пройшли дистанційний курс навчання.
Для впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання дітей заклади загальної
середньої освіти отримали безкоштовні набори LEGO: 17 наборів LEGO Play Box для 5 шкіл,
для кожного першокласника - конструктор LEGO «Шість цеглинок». Також було здійснено
закупівлю дидактичних матеріалів, техніки та меблів для першокласників. На їх закупівлю
виділено та освоєно 494 600 грн. із державної субвенції, з місцевого бюджету на умовах
співфінансування - 50 886 грн. За ці кошти придбано: комп’ютерне обладнання - 11
багатофункціональних пристроїв на суму 50 886 грн.; шкільні меблі - 260 комплектів
(комплект складається з одномісної парти та стільця) на суму 377 тис. грн.; дидактичне
обладнання (друковані засоби навчання, моделі, прилади, пристосування та інструменти) на
суму 117 600 грн.
Окремо слід відзначити, що результати зовнішнього незалежного оцінювання
випускників є одним із важливих показників якості надання освітніх послуг закладами
загальної середньої освіти. За результатами ЗНО-2018, усі школи покращили результати,
порівнюючи із ЗНО-2017.
Обсяг видатків на утримання закладів освіти Барської міської територіальної громади з
урахуванням змін на 2018 рік по загальному фонду становить 65 493 034,28 грн. в тому числі за
рахунок освітньої субвенції в обсязі 29 245 200,00 грн.
Міська рада сприяє зміцненню навчально-методичної, матеріально-технічної бази закладів
освіти.
Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти у 2018 році використано
3 637 157 грн., з них:
-

2 419 069 грн. в закладах загальної середньої освіти
1 218 087 грн. – в закладах дошкільної освіти.

На придбання матеріалів – 2 290 750 грн., з них:
-1 688 556 грн. - в закладах загальної середньої освіти
- 602 194 грн. – в закладах дошкільної освіти
На виконання робіт та послуг – 1 346 406 грн., з них:

- 730 513 грн. в закладах загальної середньої освіти
- 615 892 грн. – в закладах дошкільної освіти.
Найбільший об’єм ремонтних робіт проведено на:
- реконструкції з заміною покрівлі, системи опалення та капітальний ремонт навчального
корпусу початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №3, по вул. Героїв Майдану, 1 в м. Бар - на суму
673 855,60 грн.;
- реконструкція будівлі ДНЗ №1 (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) – на суму
817936,29 грн.
Для опорної школи - Барського ліцею №2:
-

придбано спеціалізований шкільний автобус – 1 847 000,00 грн. (субвенція з державного
бюджету – 1 045 570 грн. ( 56,6 % ), з місцевого бюджету – 801 430 грн.( 43,4 % );
математичний кабінет на суму 361 594 грн. – з державного бюджету.
Культура, туризм, молодь, спорт, охорона здоров’я

Мешканцям Барської міської ОТГ надають культурні послуги 4 заклади: Барська дитяча
музична школа, Барська районна бібліотека (та філія – Барська районна бібліотека для дітей),
Антонівський сільський клуб та Антонівська сільська бібліотека. Сприяють у реалізації
культурної політики консультативно-дорадчі органи при Барській міській раді: культурномистецька дорадча рада (голова Таїсія Галузінська) та консультативно-дорадча комісія з питань
історико-архітектурної спадщини (голова Юрій Маліновський), до яких входять знані в місті
діячі культури, мистецтва, освітяни та краєзнавці.
Барською міською радою у 2018 році було реалізовано ряд заходів, присвячених
загальнодержавним святам, ювілейним та пам’ятним датам, проведенням міжнародних,
всеукраїнських та загальноміських культурно-мистецьких та науково-практичних заходів,
створенням умов для розвитку в об’єднаній громаді аматорського мистецтва, (зокрема,
театрального – було створено міських аматорський театр), забезпеченням участі аматорських
колективів у міжнародних, всеукраїнських, обласних заходах.
Якісну мистецьку освіту жителям міста та району надає Барська дитяча музична школа,
при якій діє 3 колективи зі званням «зразковий» (аматорський духовий оркестр (керівник Павло
Якубчик), аматорський фольклорний колектив «Джерельце» (керівник Лілія Кібітлевська,
керівник капели Оксана Подуфалова), аматорський танцювальний колектив «Перлинки»
(керівник Ірина Шкамбарна) та народний аматорський естрадний оркестр (керівник Сергій
Подуфалов), які підтвердили свої звання під час проведення чергової атестації 13.11.2017 р.
Творчі колективи та вихованці Барської дитячої музичної школи є постійними
учасниками загальноміських, районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних культурномистецьких заходів та конкурсів. 13 вихованців школи за підсумками 2017-2018 навчального
року стали переможцями та призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів
Сучасним інформаційним центром Барської міської ОТГ є КЗ «Барська районна
бібліотека», яка має потужний досвід із проектного менеджменту та є базою для проведення
численних мистецьких та наукових заходів, тренінгів та семінарів.
На базі бібліотеки, за участі працівників було проведено ряд заходів та тренінгів, серед
яких:
- тренінг з розвитку органів самоорганізації населення
- обговорення щодо облаштування простору міського парку
- зустріч членів місцевої молодіжної громадської організації «Актив. Бар» з
волонтерами в ході проекту «Табір «Будуємо Україну разом»

Одне із досягнень міської культури у 2018 році – створення «Барського міського
художнього аматорського театру» (режисер Ірина Дєдова), який функціонує без залучення
бюджетних коштів.
За 2018 рік на території міста було проведено 38 культурно-масових заходів, серед яких 2
міжнародних. До участі у міських заходах за 2018 рік було залучено 103 окремих виконавці та
колективи.
До числа наймаштабніших культурно-мистецьких проектів 2018 року увійшли:







Реалізація проекту «Відродження традицій Барської кераміки» (виграно грант від
Українського Культурного Фонду на суму 202 тис. грн., лютий-грудень 2018 р.),
проведення науково-практичного семінару із відродження традицій Барської кераміки
(20.10.2018 р.)
ІІ Міжнародний фестиваль-ярмарок «Apple Bar» (20-21.10.2018 р.)
Фестиваль стильної музики «БарРокКо» (28.07.2018 р.)
Проведення ІІ Міського фестивалю хореографічних колективів «Бар-танцювальний»
(28.05.2018 р.)
Дитячий конкурс краси «Міні Міс Бар – 2018» (1.06.2018 р.)

Для Барської ДЮСШ «Колос» на проведення турніру «Кубок Бару» з міні-футболу та
баскетболу виділено кошти 40,64 тис. грн.
У підпорядкуванні міської ради немає спортивно-фізкультурних закладів, проте
бюджетом Барської міської ОТГ передбачені видатки в сумі 70 000,00 грн., зокрема для виплат:
- грошової винагороди учасникам та тренерам паралімпіади в 2018 році.;
- для участі Костюка Артема в міжнародних змаганнях з пауерліфтингу в складі збірної
команди України КМСУ,
Охорона здоров’я
Протягом звітного року виділялися кошти з місцевого бюджету і на охорону здоров’я,
зокрема:
- 817 тис. грн. для КУ «Барська центральна районна лікарня»;
- 753 тис. грн. для КУ «Барський районний МЦПМСД» ;
- 40 тис. грн. для КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка».
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
У звязку з тим, що Барська міська рада має статус обєднаної текриторіальної громади,
нам делеговано повноваження і в сфері соціального захисту.
Для Забезпечення діяльності закладів у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення», виділено 855353,00 грн.
Кошти спрямовані на:
- утримання КЗ «Барського міського центру соціально – психологічної реабілітації
дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» в сумі 555 353,00 грн.:
(виплату заробітної плати та енергоносіїв, оплату гарячого харчування дітей та молоді денного
перебування, організацію проведення десятирічного ювілею створення центру);
- забезпечення матеріальної бази КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» в сумі 300000,00
грн. ( придбані матеріали для ремонту, м’який та спортивний інвентар, меблі).
На соціальний захист населення було здійснено виплати – 452 702,98 грн.

- на лікування – 321702,98 грн.;
- на поховання – 24500,00 грн.;
- на матеріальну допомогу учасникам АТО, сім’ям учасників АТО на вирішення
соціально - побутових потреб – 100000,00 грн.
- 6500,00 грн. матеріальна допомога батькам, діти яких хворі на ДЦП.
Крім того, цьогоріч, уже традиційно, до новорічних свят солодкі подарунки отримали 370
дітей пільгових категорій: 29 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 93
дитини з функціональними обмеженнями, 227 дітей учасників бойових дій у зоні АТО, 21
вихованець КЗ «Барський міський центр реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями «Еверест».
У громаді проживають особливі категорії осіб, які потребують соціальних послуг та
соціального супроводу: 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:
24 дитини проживає в 19 сім’ях опікунів, 5 дітей – в 3 прийомних сім'ях;
- 28 дітей, які проживають в 13 неблагополучних сім'ях, перебувають в складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- 14 сімей, в яких скоєно домашнє насильство;
- 6 осіб, які перебувають у конфлікті з законом та звільнені від відбування покарання з
випробуванням з іспитовим строком;
- 75 внутрішньо переміщених осіб;
- 153 багатодітних сімей, в яких виховується 484 дитини;
- 259 учасників бойових дій, 13 інвалідів війни ( з числа учасників ООС);
- 227 дітей учасників бойових дій (з числа учасників ООС);
- 145 одиноких громадян, які потребують соціальної послуги догляду вдома;
- 798 малозабезпечених сімей.
Для здійснення соціального обслуговування жителів м. Бар було здійснено
фінансування у розмірі
950,850 тис. грн. комунальної установи «Територіальний центр
соціального обслуговування Барського району», 78,836 тис. грн. для оплати видатків на
утримання фахівця із соціальної роботи Барського РЦ СССДМ в 2018 році та 485,886 тис. грн.
на Управління соціальної політики.
На теперішній час апарат міської ради працює над реалізацією пропозиції щодо
створення структурного підрозділу, який відповідає за всі соціальні верстви, центру соціальних
послуг, служби у справах дітей.
АДМІНСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Барська міська ОТГ надає ряд адміністративних послуг.
1. Відділ державної реєстрації здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно, яке
розміщене як в місті Бар, так і інших населених пунктах району та області.
За 2018 рік державними реєстраторами відділу було зареєстровано 1176 справ.
Працівниками відділу проводиться державна реєстрація права комунальної власності
на земельні ділянки Барської міської ОТГ, права оренди земельних ділянок, земельних
сервітутів. Зокрема, здійснено реєстрацію права комунальної власності земельних ділянок,
що були передані з державної у комунальну власність Барської об’єднаної територіальної
громади та розташовані на території Антонівської сільської ради.
За консультативною допомогою протягом року зверталися не тільки громадяни, а й
представники державних установ (Барський районний суд, Держпродспоживслужба,
Вінницька обласна рада, Подільське державне підприємство геодезії, картографії та

кадастру, Барський районний центр зайнятості, Податкова інспекція, Міністерство охорони
здоров’я) сільських рад Барського району (Кузьминецька, Гаївська, Підлісноялтушківська,
Каришківська, Мальчовецька), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста
Бар.
За весь період з моменту створення відділу підвищився рівень надання адміністративних
послуг, прийняті державними реєстраторами рішення, як незаконні, судом не визнавались.
2. Сектор реєстрації місця проживання
Щодня сектор надає адміністративні послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання барчанам, а також жителям Антонівської сільської ради, надає консультації,
видає довідки, здійснює підтримання територіального реєстру Барської міської ОТГ в
актуальному стані (в паперовому та електронному вигляді), надає відповіді на офіційні
запити від державних органів.
Протягом 2018 року було зареєстровано 1108 громадян, знято з реєстрації місця
проживання – 1469, видано 1515 довідок про реєстрацію місця проживання.
В порівнянні з 2017 роком навантаження на працівника сектору було збільшено
більш ніж вдвічі, саме тому рішенням 31 сесії 8 скликання від 09.10.2018 р. в структуру
сектора реєстрації місця проживання було включено ще одну штатну одиницю, що сприяє
швидшому обслуговуванню населення, зменшує черги та підвищує якість надання
адміністративних послуг.
ВІДДІЛ З ЮРИДИЧНИХ ПИТАНЬ
Працівниками відділу постійно надаються юридичні консультації як жителям ОТГ так
і жителям сіл Барського району, щодо оформлення спадкових прав, приватизації
індивідуального гаражного будівництва, узаконення самовільно збудованих споруд, надання
пільг учасникам бойових дій та внутрішньо переміщених осіб та щодо інших питань.
У 2018 р. працівники відділу брали участь у розгляді близько 75 судових справах. У
результаті судових рішень на користь міської ради в міському бюджеті було зекономлено
понад 500 000грн.
За безпосередньою участю відділу з юридичних питань діє адміністративна комісія
при виконкомі Барської міської ради, тендерний комітет, робочі комісії, розглянуто близько
113 адміністративних справ щодо притягнення винних осіб до адмін..відповідальності
(загальна сума штрафів становить близько 26 000 грн.). Проводиться постійна робота з
Відділом державної виконавчої служби по примусовому виконанню постанов адмін. комісії.
Працівниками відділу спільно із відділами міської ради
розроблено нові та
вдосконалено існуючі положення міської ради, що регулюють різні сфери діяльності ради,
зокрема: - Положення про участь коштів населення у фінансуванні реконструкції або
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, мережі водопостачання та
водовідведення, ремонту та реконструкції доріг Барської міської об’єднаної територіальної
громади, - Про створення міського комітету забезпечення доступності людей з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури.
Протягом 2018 р. відділом з юридичних питань укладалися договори оренди та
договори про користування земельними ділянками на умовах особистого сервітуту у
кількості 63 договори на суму понад 1 795 000 грн., що підлягає сплаті орендарями в рік.

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕТКТУРИ ТА ДИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Протягом звітного періоду відділом здійснювалась безпосередня участь та супровід
проектів, які проводяться на території ОТГ:
виготовлення генерального плану міста,
історико–архітектурного опорного плану,
плану зонування території та інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони),
детальних планів території ( детальний план території земельної ділянки для
розміщення об’єктів енергогенеруючих підприємств орієнтовною площею 30,7459 га по вул.
Арсенальна, 17 Д в м. Бар Вінницької області, його супровід та участь у містобудівні раді. Дану
земельну ділянку передано в оренду під будівництво наземної сонячної електростанції
потужністю 16 МВт.,
підготовка матеріалів планованої діяльності, безпосередня участь у їх розроблені,
які проводяться на території ОТГ відповідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», отримання
висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво
сміттєсортувального комплексу на території Івановецької сільської ради Барського району
Вінницької області»,
- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведено громадське
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля «Очистка ставка від мулових наносів в м. Бар,
Вінницької області»;
виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт –
утеплення фасаду та капітальний ремонт даху будівлі Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 по вул. Соборна, 20/2 в місті Бар, Вінницької області» та подано як інвестиційних
проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку;
виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт:
утеплення зовнішніх огороджуючи конструкцій, внутрішнє опорядження, електрообладнання,
водопровід та каналізація будівлі спортивного комплексу по вул. Врублевського, 35 в м. Бар
Вінницької області»;
отримано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, щодо
зменшення санітарно-захисної зони для розвитку центрального кладовища м. Бар, за межами
населеного пункту на території Гаївської сільської ради Барського району Вінницької області.
Під контролем відділу:
- завершено роботи по «Реконструкція будівлі ДНЗ №1 (заміна вікон, дверей, утеплення
фасадів) по вул. Врублевського, 40 в м. Бар, Вінницької області». Підрядну організацію
визначено через систему електронних закупівель в 2017 році, вартість пропозиції 895,0 тис. грн.
при кошторисній вартості будівництва згідно ПКД 1493,966 тис. грн. Також в даному садочку
проведено поточні роботи санвузлів, проведено благоустрій прилеглої території: влаштовано
вимощення, частково замінено бордюри, та влаштовано доріжку до території садочка;
завершено роботи з «Реконструкція з заміною покрівлі та перекриття будівлі
навчального корпусу початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Героїв Майдану, 1 в м. Бар
Вінницької області». Підрядну організацію визначено через конкурсну комісію з визначення
підрядника при міській раді в 2017 році, вартість пропозиції 998,476 тис. грн. при кошторисній
вартості будівництва згідно ПКД 1321,619 тис. грн. В даному корпусі школи проведено

технічне переоснащення системи опалення на суму 188,0 тис. грн. поточний ремонт класних
приміщень, санвузлів, замінено підлогу;
- проведено поточний ремонт приміщення ФАП та адміністративного приміщення в
с.Антонівка;
- проведено капітальний ремонт покриття території шкільного подвір’я ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 по вул. Гагаріна, 15 в м. Бар Вінницької області на суму 325,0тис. грн.
Також спеціалістами відділу були проведені підготовчі роботи з організації
виготовлення проектно-кошторисної документації на середній капітальний ремонт дороги
Т06-10 Любар-Хмільник-Лука Барська –Нова Ушиця та передано співфінансування.

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Основним напрямком роботи відділу земельних відносин, протягом 2018 року, було
здійснення інвентаризації земельних ділянок під закладами торгівлі на території міста, які
перебувають у користуванні та власності фізичних і юридичних осіб. Спеціалістами відділу
разом із
відділенням фіскальної служби проводяться заходи щодо інформування
землекористувачів та землевласників з приводу своєчасної плати за землю, яка знаходиться у
власності та користуванні.
В результаті проведеної інвентаризації встановлено, що понад 60 землекористувачів
несвоєчасно укладають та реєструють договори оренди землі та договори про встановлення
особистого сервітуту.
Так, працівниками відділу було підготовлено та надіслано 47 листів з приводу оформлення
договірних відносин та сплати заборгованості за фактичне використання земельних ділянок на
суму понад 1,5 млн. грн.

Спеціалістами відділу надається консультативна, організаційно-методична допомога як
громадянам так і юридичним особам. Найактуальнішими є консультації ОСББ щодо
оформлення права постійного користування для обслуговування при будинкової території
багатоквартирних житлових будинків.
Протягом звітного періоду відділом здійснюється безпосередня участь та супровід таких
проектів :
- формування земельної ділянки з подальшим відведенням її для створення
індустріального парку по вул. Арсенальній, 70 Б в м. Бар,
- відведення земельної ділянки орнітологічного заказника «Барський», яку
погоджено в Управлінні охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області
та передано для здійснення держаної експертизи,
- відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га с. Глинянка, з
наявною виробничою інфраструктурою, в зв’язку зі створенням комплексного туристичного
сервісу в кластері «Яблуневий шлях» у рамках Східної регіональної програми дій
Європейського інструменту сусідства для муніципального розвитку
Крім того, спеціалістами відділу завершено порядок передання у постійне користування
земельні ділянки під закладами освіти, зокрема Глинянській філії Барського ліцею № 2,
Барському ДНЗ № 1 «Берізка», Барському ДНЗ № 7 «Казка» Барському ДНЗ № 3 «Зірочка»,
Барському ДНЗ № 2 «Сонечко».

ІНСПЕКТОР ПРАЦІ
Одним із нових повноважень для виконавчих органів Барської міської ради
об’єднаної громади стало здійснення контролю за додержанням законодавства про працю на
відповідній території. І сьогодні, підбиваючи підсумки роботи інспектора праці треба
зазначити, що значна частина мешканців громади просто забула про виконання свого обов’язку
– сплати встановлених чинним законодавством України податків і зборів, які формують бюджет
нашої громади. Масштаби незареєстрованої найманої праці та підприємницької діяльності
виявилися вражаючими.
Інспектором праці в 2018 році було проведено 65 відвідувань роботодавців з метою
інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю,
моніторингу стану його дотримання та 1 інспекційне відвідування. Виявлені і зареєстровані
роботодавцями 91 найманий працівник, зареєструвались 46 фізичних осіб-підприємців, які
сплачують єдиний податок до бюджету ОТГ.
В результаті проведеної роботи з керівниками і головними бухгалтерами підприємств,
установ, організацій, які зареєстровані за межами Барської громади, за 6 місяців 2018 року в
наш бюджет надійшло близько 500 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це конкретна
робота, яка забезпечила стабільні щомісячні надходження в бюджет громади, і яка наразі
продовжується.

КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей
та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест»
Комунальний заклад «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» розрахований на 20 клієнтів.
Реабілітаційні послуги у 2018 р. отримував 21 клієнт. Станом на 20 грудня 2018 року на обліку
знаходиться 19 клієнтів.
Центр «Еверест» тісно співпрацює з районною громадською організацією «Асоціація
захисту та допомоги інвалідам «На крилах віри», що дає можливість охопити реабілітаційними
послугами більшу кількість осіб з інвалідністю інших вікових категорій, що не підлягають
перебуванню в Центрі «Еверест».
В кінці році Центр «Еверест» впровадив у діяльність Комплексну програму діяльності
комунального закладу «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» на 2019-2023 рр.
За 2018 рік було проведено 92 PR- заходи різноманітної тематики із залученням
родин, друзів, партнерів, волонтерів, благодійників, органів місцевого самоврядування тощо.
Різноманітні заходи були організовані в Центрі «Еверест» та за межами закладу. Велику
допомогу в організації та проведенні заходів отримали від діяльності волонтерських загонів
«Дзвіночок»та «ЕВЕРЕСТ», членами яких є учнівська та студентська молодь. Інформація про
проведення заходів розміщалися на офіційному блозі, на сторінці facebook, на шпальтах
обласних, районних та міських газет, на різних сайтах мережі інтернет.
У 2018 році наші клієнти отримали 1678 групових послуг та 14549 індивідуальних послуг.
Соціально-психолого-педагогічна реабілітація впроваджувалася через корекційнорозвивальні програми, які спрямовані на розвиток психічних процесів, корекцію тривожності,
агресивних проявів, гіперактивності, покращення комунікативних навичок з урахуванням

індивідуальних, статевих, вікових особливостей клієнтів. Систематично здійснювалася фахова
допомога клієнтам та їх родинам у кризових ситуаціях з метою адаптації до умов
життєдіяльності.
Вагомого значення надавалося взаємодії клієнтів та їх родин. Проведені заняття з
елементами тренінгу; бесіди виховного характеру; ігри, спрямовані на покращення емоційного
стану, розвиток когнітивних функцій та досягнення релаксаційного ефекту; заняття, в яких
використовувались такі техніки, як піскотерапія, зоотерапія, музикотерапія, казкотерапія,
прогулянки навчального та релаксаційного характеру; заняття спрямовані на розширення та
поглиблення знань клієнтів про навколишній світ тощо.
Розроблено й апробовано авторські психокорекційні програми «Лабіринт страхів»,
«Досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження дітей та молоді з
функціоналами обмеженнями», «Інтелектуальна мозаїка», «Сходинки розвитку розумової та
пізнавальної активності дітей та молоді із ЗПР», «Попередження агресивності» та інші.
Протягом теплих і погожих днів 2018 року з вихованцями Центру та їх родинами
організовувались активні родинні відпочинки та пікніки, які проходили в парку культури і
відпочинку міста Бар, де усі разом виконували вправи на свіжому повітрі, грали різні рухливі
ігри, брали участь у різних конкурсах.
В жовтні місяці поточного року був проведений щорічний медичний огляд клієнтів
вузькими спеціалістами комунального закладу “Барська районна лікарня”. Його користь
полягає не лише в тому, що професійні спеціалісти детально, без поспіху, обстежили наших
клієнтів, а й насамперед в тому, що даний огляд відбувався в спокійній не стресовій
обстановці, що надзвичайно важливо як для дітей так і для їх батьків, підкреслюючи
значущість розвитку реабілітаційного закладу.
У 2018 році Центр «Еверест» отримали у подарунок канцелярські товари від делегації
Польщі, системний блок, фотоапарат, телевізор-плазму, жалюзі у кімнату фізичної реабілітації,
монітор, клавіатура, електрочайник, електричний інгалятор, прасувальна дошка, настільна
лампа.
У залі засідань Барської міської ради функціонує постійна виставка творчих робіт дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, яка систематично поновлюється новими творчими
роботами. Таким чином, ми популяризуємо життєдіяльність нашого закладу великій кількості
людей: іноземним делегаціям, депутатам, Виконавчому комітету, гостям нашого міста тощо.
За період роботи у клієнтів стабілізувався емоційний стан, знизився рівень тривожності,
підвищилась впевненість у собі, покращились навички спілкування, підвищилась самооцінка та
саморегуляція. За допомогою різних корекційних методів "еверестівці" подолали страхи, стали
сміливішими та впевненішими в собі.

КЗ БРМ «МУНІЦТПАЛЬНА ВАРТА»
Протягом 2018 р. інспекторами КЗ БМР «Муніципальна варта» проводився прийом та
реагування на заяви, скарги, запити, звернення громадян та депутатів, всього за звітний
період до закладу надійшло 39 письмових звернень громадян.
Інспекторами закладу здійснюється інвентаризація торгівельних точок на території
міста, відвідано 322 фізичних осіб підприємців, з якими проведено бесіди стосовно
профілактики порушень правил благоустрою міста Бар, роз’яснено адміністративну
відповідальність за порушення цих правил та постійно оновлюється електронна база
торгівельних точок які функціонують в місті .
Силами інспекторів закладу «Муніципальна варта » постійно проводиться
боротьба із стихійною торгівлею на території міста Бар, громадянам роз’яснюється
недопустимість проведення торгівельної діяльності без дозвільних документів.
З метою належного впорядкування стихійної торгівлі, за участю інспекторів КЗ
БМР «Муніципальна варта» та працівників Барського відділення Національної поліції
ліквідовано стихійну торгівлю на приринковій площі по вул. Галицьких Вояків та м.
Кривоноса, на площі по вул. Св. Миколая (між магазином « Дружба » та автостанцією ), на
площі біля перехрестя вул. Каштановій та вул. Григоровичів Барських.
Інспекторами закладу були проведені також і планові рейди по вулицях міста разом із
представниками КП « Бар благоустрій ». Метою рейдів була перевірка у мешканців міста
наявності договорів на вивіз твердих побутових відходів. За результатами рейдів було
складено 27 приписів та 6 адміністративних протоколів. Всього за звітний період за сприяння
нашого комунального закладу жителями міста укладено 45 договорів на вивіз ТПВ та
підключена загальна електронна база до абонентського відділу КП «Бар-благоустрій»
Налагоджено співпрацю між комунальним закладом та місцевим відділенням
Національної поліції, інспектори закладу приймали участь у проведенні 12 слідчих дій у
кримінальних провадженнях, за їх участі працівниками поліції складено 23 адміністративних
протоколів.
Комунальний заклад активно приймає участь у боротьбі з незаконним виловом риби, а
саме – проводились рейди разом із активістами та інспекторами «Держрибагенства», нами
вилучено 500 м. рибальських сіток. Проводиться постійна допомога інспектору з охорони
природи та водних ресурсів КП «Бар благоустрій» з приводу боротьби із торгівлею рибою на
території міста без відповідних документів.
Всього за звітний період роботи комунального закладу «Муніципальна варта» відвідано
420 домоволодінь, винесено 397 усних попереджень, складено 37 приписів та 104
адміністративних протоколів.

Інженерна інфраструктура, розвиток житлово-комунального
господарства
Одним із найважливіших напрямків діяльності громади є підтримання та покращення
інженерної інфраструктури як у місті, так і сільських територіях задля забезпечення комфорту
та безпеки населення громади.
Так, у 2018 р. були виділенні кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг:
- 2 257 461,94 грн. - на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць та тротуарів
- 1 521 929,97 грн. – на виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття
по вул. Дорошенка від перехрестя з вул. Чернишевського до перехрестя з вул. Героїв Майдану
та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чернишевського від перехрестя з вул.
Європейська до перехрестя з вул. Дорошенка (друга черга) в м. Бар;
- 583 222,59 коп. «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чернишевського (від
перехрестя з вул. С.Руданського до перехрестя з вул. Дорошенка) в м. Бар, Вінницької
області),
- 232 тис.грн. влаштування насипних доріг в селах Антонівка, Глинянка, Широке.

У селах
Антонівка, Глинянка, Широке здійснено реконструкцію зовнішнього
освітлення, на яке було виділено кошти: 594 351,76 грн., з яких 354 900,00 грн. за рахунок
державної субвенції та 87 801,76 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.
Реалізовується реконструкція зовнішнього освітлення вулиць в м. Бар ( вул. Л.Українки,
Ватутіна, Довженка, Садова,Визволителів, Герасимчука, Мазепи, Палія, Л.Ратушної, Порика,
Чирняховського, Виговськаого, Європейська, пров. Довженка.
Протягом 2018 р для надання якісних послуг з водопостачання та водовідвення
КВУ ВКГ «Барводоканал» було здійснено ряд заходів:
- замінено насоси на свердловинах,
- проведно поточні ремонти насосного обладнання,
- відремонтовано 8 водопровідних колодязів,
- замінено аварійні ділянки водогонів по вул.. Д.Нечая, Чернишевського, І.Богуна,
Соборна, Гагаріна, Стельмаха,
- побудовано водогони по вул. Медведцького, І.Сірка,
- підключено до центрального водогону більше 30 абонентів,
- побудовано нову коналізаційну мережу по вул.. Б.Хмельницького,
- прочищені дворові каналізаційні мережі які були найбільш проблематичними.
Основні напрямки діяльності підприємства КП «Бар – благоустрій»:
1. Організація благоустрою населених пунктів
Утримання вуличного освітлення і поточний ремонт
Санітарна очистка вулиць, тротуарів, доріг
Утримання міського кладовища
Охорона природного навколишнього середовища
Утримання притулку для бездомних тварин
Утримання міської вбиральні
Зелене господарство

614 919,54
2 927 572,21
321 397,56
104 860,79
112 974,87
216 626,82
127 226,18
Всього використано 4 273 543,29 грн.

Поточний ремонт даху будинку на майдані Св. Миколая, 30
Ремонт ліфтів в будинку Соборна, 23
Матеріали для приведення систем обліку електроенергії у відповідність до
вимог НТД
Придбання матеріалів для виготовлення тротуарної плитки
Матеріали для зовнішнього освітлення
Ремонт адмінприміщення
Придбання засобів для дезінфекції
Придбання запчастин та автошин
Облаштування території виїзної торгівлі по вул. Галицьких вояків 7/2 м. Бар
Вінницької області
Придбання матеріалів та проведення поточного ремонту освітлення
пам'ятного знаку загиблим воїнам афганцям Барського району на Площі
Пам'яті в м. Бар
Покупка дитячого майданчику
Виконання топографо-геодезичних робіт по зйомці масштабу 1:500 з
перерізом рельєфу 0,5 м для проетних робіт "Реконструкція зливної
каналізації в центральній частині м. Бар Вінницької області"
Оплата громадських робіт

99941,59
30000,00
33973,49
42000,00
49528,00
124 698,36
9504,00
15369,31
50000,00

57415,02
30000,00

18000,00
6771,08

Поточний ремонт переходу через р. Горпинка, який сполучає вул. Залізняка
та вул. Д. Нечая
Санітарно-епідеміологічна оцінка проекту "Матеріали зменшення санітарнозахисної зони для розвитку центрального кладовища м. Бар, за межами
населеного пункту на території Гаївської сільської ради Барського району
Вінницької області", щодо відповідності їх санітарному законодавству
України
Розробка проекту зменшення санітарно-захисної зони для кладовища, яке
знаходиться на території Гаївської сільської ради Барського району, з метою
розгляду та погодження матеріалів експертною комісією з питань
встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон ДУ "Ітститут
громадського здоров'я імені О.М.Марзєєва НАМН України"
Поточний ремонт системи опалення будинку по вул. Каштанова 68 в м. Бар
Облаштування системи водовідведення будинків по вул. Машинобудівників
3 м. Бар
Поточний ремонт елеватора та системи опалення в адміністративному
приміщенні КП "Бар-благоустрій" по вул. Героїв Майдану, 18 в м. Бар
Вінницької області
Посипковий матеріал
Облаштування системи водовідведення будинків по вул. Машинобудівників
5,7 в м. Бар
Проведення ідентифікації ПНО згідно Наказу МНС України №98 від
23.02.2006р., узгодження в ДСНС по об’єкту «Нове будівництво
сміттєсортувального комплексу на території Івановецької сільської ради
Барського району
Покупка нафтопродуктів
Поточний ремонт переїзду по вул. Буняковського в м. Бар Вінницької області
Встановлення урн для сміття по вул. Г. Майдану, Соборна, пл. Пам'яті,
майдан Св. Миколая
Оптимізація схеми розташування контейнерів по місту відповідно до
пілотного проекту
Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля для «Нове будівництво
сміттєсортувального комплексу на території Івановецької сільської ради
Барського району Вінницької області»

150572,68

15240,00

39500,00
59998,98
52922,39

111968,43
49985,40
85895,66

22523,94
71000,00
19686,45
748,55
25939,98

5000,00

2. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
Поточний ремонт освітлення пішоходних переходів
Емаль для дорожньої розмітки
Закупівля віброплити
Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка, вул. Заводська,
вул. Гонти, вул. Туніка, вул. Святого Миколая, вул. Героїв Майдану,
вул. Соборна, вул. Європейська, вул. Л. Українки, вул. Ф. Вітомського,
вул. Марка Вовчка, вул. Ю. Словацького, вул. Галицьких Вояків, вул.
Злагоди, вул. Арсенальна, вул. Стельмаха, вул. Врублевського, проїзду
між будинками №11 та №17 по вул. Соборна м. Бар Вінницької області
Поточний ремонт тротуару по вул. Каштанова
Поточний ремонт тротуару з водовідвідною системою по вул.
Матросова до перетину з вул. Туніка в м. Бар Вінницької області

48 895,64
19 311,36
15 630,00

1 670 474,05
105 992,29
199 027,36

Капітальний ремонт вул. Дорошенка (від перех. Чернишевського до
Г.Майдану)
Капітальний ремонт вул. Чернишевського (від перех. Вул. Руданського
до Дорошенка)
3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Реконструкція зовнішнього освітлення с. Антоніва, Глинянка, Широке
Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Л.Українки (від
перехрестя з вул. М.Кривоноса до перехрестя з вул. Ватутіна), вул.
Ватутіна, вул. Довженка, провул. Довженка, вул. Садова, вул.
Визволителів, вул. Герасимчука, вул.Мазепи, вул. Палія, вул.
Л.Ратушної, вул. Порика, вул. Чирняховського, вул. Виговського, вул.
Європейська в м. Бар Барського району Вінницької області
Робочий проект Реконструкція зовнішнього освітлення в селах
Антонівка, Глинянка та Широке Барського району Вінницької області,
що складається з: електроосвітлення, кошторисна документація
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – проведення аварійно-відбудовних робіт 28-ми
квартирного житлового будинку по вулиці Б. Сфорци, 76 в м. Бар
Вінницької області
Придбання щепкорізу
Придбання приладу для миття сміттєвозів та баків
Придбання сміттєвих баків
Прес-форма для вібропресу БП-110
Станок плиткоріз «Форте»
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного
середовища
Придбання матеріалу для висипки доріг місцевого значення в с.
Антонівка, Глинянка, Широке (0,40 фракція)

1 194 229,57
910 922,99

430 000,00
153 898,00

22 754,00

416 777,41

83 400,00
20000,00
349238,00
51 500,00
11 500,00
10 000,00
232 175,00

ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Відзначимо те, що протягом звітного року спеціалістом з питань інвестиційної політики
було підготовлено та подано 14 проектних заявок, з яких 2 проекти були профінансовані на
загальну суму 445 300 гривень та реалізовані. Ще 2 проектні заявки на сьогодні знаходяться на
розгляді конкурсних комісій.
У рамках 15 обласного конкурсу проектів регіонального розвитку було підтримано
«Створення міні-спортзалу з ефектом сенсорної кімнати у Барській ЗОШ І-ІІІ ст. №4». Завдяки
цьому було закуплено гумове покриття на підлогу Eco Standart та спортивний інвентар для
кімнати. З обласного бюджету отримано кошти у розмірі 225 000,00 грн. /придбано матеріали,
обладнання інвентар для облаштування міні-спортзалу/, з міського бюджету придбано предмети
та обладнання довгострокового користування - 116 332,00 грн.

Придбання матеріалів та обладнання для облаштування міні-спортзалу проводилось через
систему «Прозоро», після укладення договорів з переможцями торгів, закуплено обладнання
для міні-спортзалу.
Також Барська міська рада стала переможцем конкурсу проектів Українського
культурного фонду, який профінансував заходи з «Відродження традицій Барської кераміки»
(грантові кошти в сумі 141 631,00 грн.). Це дозволило організувати масштабне дослідження з
пошуку та фотофіксації збережених зразків Барської кераміки, провести пленер гончарів та
науково-практичний семінар в рамках фестивалю APPLE BAR. Окремо найближчим часом
будуть випущені друком інформаційні видання про Барську кераміку.
В 2018 році розпочалась реалізація проекту «Кластер «Яблуневий шлях»». За фінансової
підтримки Європейської комісії (загальний бюджет – близько 700 тисяч євро) на території
Барської та Северинівської громад запрацює агротуристичний кластер, який націлений на
популяризацію регіонального продукту «подільське яблуко». Зокрема, у Барі буде проведено
ремонт даху та фасаду будівлі колишньої аптеки на Площі Пам’яті, 3. Тут на першому поверсі
буде облаштовано презентаційний офіс. А у селі Глинянка буде створено розсадник яблунь,
який функціонуватиме як комунальне підприємство.
Завдяки активній співпраці з місцевими громадськими організаціями у Барській громаді у
червні 2018 року працював волонтерський табір «Будуємо Україну Разом». Хлопці та дівчата з
усієї України упродовж 4 тижнів допомагали трьом місцевим сім’ям з ремонтними та
будівельними роботами, організовували регулярні неформальні культурні заходи, облаштували
оглядовий майданчик у міському парку та намалювали мурал на стіні колишньої валяльної
фабрики.
Враховуючи заплановане, набуте та реалізоване переконаний, що й надалі будемо йти
шляхом громадського порозуміння. І лише таким шляхом можемо змінювати наше сьогодення
на краще.
Дякую вам за вашу активність, за вашу повсякденну працю, що сприяють позитивним
змінам і здобуткам у житті нашої громади.
Вдячний вам за розуміння та співпрацю!

