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Головним завданням, над яким працювали протягом 2017 року Барський
міський голова, Барська міська рада та її виконавчі органи - є максимальна
реалізація інтересів міської громади в реальних соціальних, економічних та
політичних умовах, в межах повноважень, визначених Конституцією та
Законами України.
У 2016 р. відбулося об’єднання територіальних громад міста Бар
Барської міської ради та сіл Антонівка, Глинянка, Широке Антонівської
сільської ради в об'єднану Барську міську територіальну громаду з
адміністративним центром у місті Барі.
В результаті перших місцевих виборів у Барській міській об’єднаній
територіальній громаді (надалі – ОТГ) у грудні 2016 р. були обрані та з 24
грудня 2016 року набули повноважень депутатський корпус міської ради та
міський голова.
Завдяки спільній цілеспрямованій роботі депутатсього корпусу,
виконавчого комітету, апарату міської ради та комунальних підприємств
вдалося організувати стабільне функціонування комунального господарства
ОТГ та досягти позитивних результатів у забезпечені життєдіяльності нашої
громади.
Серед пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету у
звітному періоді слід відзначити забезпечення належного функціонування та
роботи комунальних підприємств, дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів, закладів культури, сприяння розвитку малого та
середнього бізнесу, розвиток виробничої сфери, залучення інвестицій у
розвиток інфраструктури громади, вирішення соціальних проблем.
Протягом звітного періоду, проведено 18 сесій міської ради, відбулося
9 засідань виконавчого комітету.
З 1 січня 2017 р. міською радою прийнято на баланс Глинянський
навчально-виховний комплекс «ЗОШ І ступеню – ДНЗ», клуб та бібліотека
села Антонівка, з 1 березня - міські загальноосвітні школи та комунальний
заклад «Барська дитяча музична школа», з 1 вересня - комунальний заклад
«Барська районна бібліотека».
У зв’язку з набуттям статусу об’єднаної територіальної громади значно
розширилося коло повноважень Барської міської ради, яка тепер має
забезпечити функціонування усіх основних галузей життєдіяльності громади
- комунального господарства, благоустрою, соціальної сфери, сфери освіти,
культури, охорони праці, навколишнього середовища та ін.
Відповідно змінилася структура апарату ради.
У цьому році в апараті міської ради на виконання вимог чинного
законодавства та з метою розширення повноважень ради було внесено
суттєві зміни. З 5 січня 2017 р. структура апарату включає 9 структурних
підрозділів, а саме: фінансовий відділ, відділ бухгалтерського обліку, відділ з
юридичних питань, сектор реєстрації місця проживання, відділ державної
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реєстрації, відділ земельних відносин, відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства , соціально-гуманітарний відділ (освіта,
культура, туризм, фізкультура, молодь та спорт) та обслуговуюча група.
Новостворені посади заповняли в міру можливості протягом усього
року. На кінець 2017 року загальна чисельність апарату міської ради склала
45 осіб.
Фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку міської ради
За 2017 рік фактичний обсяг доходів бюджету Барської міської ОТГ
склав 94 609 014,78 грн., видатків – 92 989 781,57 грн., в тому числі:
Загальний фонд
Доходи 92 143 556,92 грн.
Видатки 84 036 590,99 грн.
Спеціальний фонд
Доходи 2 465 457,86 грн.
Видатки 8 953 190,58 грн.
Власні надходження до бюджету Барської міської ОТГ за 2017 рік
становлять 50 906 685,00 грн., що на 14 094 516,05 грн. більше ніж надійшло
до бюджету у 2016 році.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів бюджету ОТГ є
податок на доходи фізичних осіб, який становить 62% загальних надходжень.
Вагомим джерелом надходжень також є місцеві податки та збори, які
складають 20% від загальних надходжень, зокрема це єдиний податок,
земельний податок , орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб.
Обсяг трансфертів, які фактично надійшли до бюджету Барської
міської ОТГ за 2017 рік складають 43 702 329, 78 грн. в тому числі:
- освітня субвенція 24 166 400,00 грн.;
- медична субвенція 13 052 500,00 грн.;
- додаткова дотація 4 927 900,00 грн.;
- інші субвенції 1 555 529,78 грн.
Надходження за 2017 рік від територіальних громад Антонівка,
Широке, Глинянка складають 1 305 036,00 грн., а загальний обсяг видатків по
даних громадах з бюджету Барської міської ОТГ за 2017 рік становить
1 756 526,89 грн., в тому числі:
- заробітна плата 1 219 627,00 грн.,
- продукти харчування по Глинянському НВК «ЗОШ І ступеню –
ДНЗ» 36 393,00 грн.,
- тротуарна доріжка біля школи 50 000,00 грн.,
- автодорога Бар-Антонівка-Глинянка 363 120,00 грн.;
- придбання предметів, матеріалів – 33 876,15 грн.;
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- енергоносії – 53 510,74 грн. (в т.ч. електроенергія – 9 071,75 грн.,
вугілля – 44 438,99 грн.).
Згідно соціальної угоди про партнерство з с/г виробником (ТОВ
«Династія») у 2017 р. до міського бюджету надійшли 71 000,00 грн., які у
звітному році не були використані та заплановані на поточні видатки 2018 р.
на потреби сіл ОТГ.
До районного бюджету на утримання закладів освіти в січні та лютому
2017 року та закладів охорони здоров’я протягом року спрямовано
міжбюджетних трансфертів в наступних обсягах:
- освітньої субвенції – 3 607 095,38 грн.;
- медичної субвенції – 13 052 500,00 грн.;
- додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я –
1 982 438,00 грн.
На утримання органів місцевого самоврядування у 2017 році видатки
по загальному фонду бюджету становили 4 394 923,0 грн., в тому числі:
- заробітна плата з нарахуваннями – 3 694 548,0 грн.;
- енергоносії – 147 141,0 грн.;
- придбання предметів , матеріалів – 254 703,0 грн.;
- навчання (процедури закупівлі, конкурсних торгів, з питань охорони
праці тощо) – 1 380,0 грн.;.
- сплата членських внесків в асоціацію міст України – 6 535,0 грн.;
- екологічний податок – 787,0 грн.;
- оплата послуг – 269 876,0 грн.. (технічне обслуговування котельні,
послуги зв’язку, вивезення ТПВ, поточний ремонт приміщення);
- видатки на відрядження – 19 953,0 грн.
Інші видатки міської ради на виконання повноважень склали:
- проведення заходів із землеустрою - 332 173,22 грн. (виготовлення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельних
ділянок, розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних
ділянок, проведення експертизи грошової оцінки земельних ділянок).
- природоохоронні заходи (виготовлення ПКД з інженерно-геодезичних
вишукувань водойми площею 100 га з проміром глибини та прибережних
ділянок шириною 30 м в м.Бар, виготовлення ПКД по робочому проекту
«Очистка від мулових наносів ставка в м.Бар») - 201 750,00 грн.;
- розробка схем та проектних рішень масового застосування - 174 857,0
грн. (в т.ч. виготовлення генерального плану міста – 97 720,0 грн.;
виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 22,108
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га в житловому масиві між вулицями Героїв Майдану та Шевченка м. Бар 77137,00 грн.);
- оплата судових витрат, оцінка нерухомого майна та виготовлення
технічної документації та інші видатки – 15 875,97 грн.;
- інші послуги – 20 453,46 грн. (виготовлені технічні паспорти на будівлі
приміщень бібліотеки, клубу, НВК, адмінприміщення сільської ради в с.
Антонівка, музичної школи, авансові внески у виконавчих провадженнях,
витяги з державного реєстру);
- організація та забезпечення проведення семінару-практикуму по
культурно-економічному розвитку та стратегічному плануванню Барської
міської ОТГ – 41 350,0 грн.
По спеціальному фонду ( бюджету розвитку) касові видатки проведені
на суму 605 203,00 грн., а саме на придбання наступних основних засобів:
- комп’ютерна техніка (12 комп’ютерів, 2 ноутбуки) – 145 453,0 грн.;
- електромобіль - 447 750,0 грн.;
- відеокамера - 12 000,0 грн.
Освіта
В 2017 році з бюджету Барської міської ОТГ утримувалися 5
дошкільних навчальних закладів, 4 загальноосвітніх школи та Глинянський
НВК «ЗОШ І ступеню – ДНЗ».
Обсяг видатків на утримання закладів освіти ОТГ за 2017 рік по
загальному фонду становить 44 330 270,92 грн., в тому числі за рахунок
освітньої субвенції в обсязі 20 298 276,50 грн. та додаткової дотації в сумі
2 821 429,00 грн.
До районного бюджету на утримання загальноосвітніх шкіл міста в
січні-лютому 2017 р. передані кошти освітньої субвенції в сумі 3 607 095,38
грн., іншої субвенції – 1 681 932,85 грн. та додаткової дотації – 254 538,00
грн.
З 01.03.2017 р. по 31.12.2017 р. видатки на утримання загальноосвітніх
шкіл ОТГ за рахунок коштів міського бюджету склали 28 664 750,20 грн., в
тому числі:
- заробітна плата з нарахуванням – 24 742 465,0 грн.;
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- оплата енергоносіїв 1 508 024,0 грн.;
- придбання предметів , матеріалів, обладнання, інвентаря - 817 012,0
грн. (заміна вікон на металопластикові, заміна воріт та огорожі, придбання
матеріалів для поточного ремонту, придбання тенісних столів, м’якого
інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, стільців в актову залу, тротуарної
плитки, канцелярське приладдя, дверей);
- медикаменти – 8 296,0 грн.;
- продукти харчування – 1 019 662,0 грн.
- оплата послуг – 539 653,80 грн. (поточний ремонт навчальних
приміщень та санвузлів, поточний ремонт зливної каналізації по ЗОШ №1,
встановлення тртротуарних доріжок у Глинянському НВК «ЗОШ І ступеню –
ДНЗ», технічне обслуговування котелень, послуги по вивезенню ТПВ,
послуги з сандезінфекції, ремонт внутрішньої мережі електропостачання по
ЗОШ № 3, найм житла для проживання вчителя-волонтера ЗОШ № 2,
послуги зв’язку);
- оплата відряджень, в т.ч. курсів підвищення кваліфікації – 63 560,0
грн.;
- виплата грошової винагороди призерам предметних олімпіад – 4850,0
грн.;
- навчання з питань охорони праці – 489,0 грн.;
- сплата екологічного податку– 2 668,0 грн.
По спеціальному фонду придбано комплект музичної акустичної
апаратури на суму 40 300 грн. для Барської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 та принтер
вартістю 7 090,0 грн. для Глинянського НВК «ЗОШ І ступеню – ДНЗ».
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворилася на початок бюджетного періоду,
придбано для загальноосвітніх шкіл ОТГ основні засоби на суму 226 499,
грн., а саме: комп’ютерна техніка (94 684,78 грн.), проектори (48 504,0 грн.),
телевізори (83 311,0 грн.).
По загальноосвітніх школах передбачено кошти до спеціального фонду
(власні надходження) в розмірі 150 608,0 грн., які спрямовані на проведення
розрахунків за продукти харчування, утримання майна, сплати податку до
бюджету.
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Видатки на утримання дошкільних навчальних закладів склали
15 665 519,0 грн., а саме:
1) заробітна плата з нарахуванням – 11 258 060,0 грн.;
2) оплата енергоносіїв – 1 549 221,0 грн.;
3) придбання предметів, матеріалів, обладнання – 717 462,0 грн.
(миючих засобів – 39 030,75 грн., посуду, інвентарю та техніки для кухні – 66
056,00 грн., меблів – 38 390,00 грн., вікон – 78 965,00 грн., сантехніки – 38
012 грн., лінолеуму та шпалерів – 84 921,00 грн., інших матеріалів для
ремонту приміщень – 224 192,45 грн., м’якого інвентаря – 65 880,00 грн.,
канцелярських виробів та паперу – 14 809 грн., принтерів – 15 640,00 грн.,
новорічних подарунків – 51 565,80 грн.);
4) продукти харчування – 908 893,0 грн.
5) медикаменти – 8 632,0 грн.
6) оплата наданих послуг– 1 189 084,0 грн. (поточні ремонти
приміщень ДНЗ – 584 186,21 грн., заміна тротуарних доріжок ДНЗ № 8 – 199
863,37 грн., технічне обслуговування газових котелень – 149 150,72 грн.,
вивезення ТПВ – 67 780,69 грн., послуги зв’язку – 6 317,13 грн., санітарні
заходи – 7 161,0 грн., інші видатки – 174 624,88 грн.);
7) видатки на відрядження, в т.ч. оплата курсів підвищення кваліфікації
– 22 653,0 грн.;
8) атестація робочих місць – 10 939,0 грн.;
9) екологічний податок – 575,0 грн.;
По спеціальному фонду придбаний холодильник для ДНЗ №7 вартістю
9880,00 грн.
Навчальними закладами отримані гранти та дарунки на суму
140 632,47 грн., з яких:
- дошкільні навчальні заклади – 30 928,0 грн. (столи, стільці), 6 280,82
грн. (продукти харчування), 6 900,0 грн. (гірка ДНЗ № 1), 9 000,00 грн.
(альтанка ДНЗ № 1);
- загальноосвітні школи міста та Глинянський НВК «ЗОШ І ступеню –
ДНЗ» – 70 000,0 грн. (системні блоки, монітори для Барської ЗОШ № 3),
2 664,0 грн. (продукти харчування), 4 714,65 (книги), 7 760,0 грн. Барської
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ЗОШ № 3 шафа та тумба книжкові), 350 грн. (пісок, відсів та щебінь для НВК
«Барська ЗОШ 2 – гімназія»), 2 035,0 грн. (столи, стільці для Глинянського
НВК «ЗОШ І ступеню – ДНЗ»).
Інші видатки
Обсяг видатків на охорону здоров’я затверджений в сумі 14 780 400,0
грн., з них доведена медична субвенція з державного бюджету становить
13 052 500,0 грн. та додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам в сумі 1 727 900,0 тис. грн. Зазначені кошти спрямовані як
субвенція до районного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я.
На відшкодування вартості путівок для оздоровлення та відпочинку
дітей та молоді в КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» видатки становлять
198 624,00 грн. (оздоровлено 80 дітей).
Кошти в сумі 101 376,0 грн. передані як інша субвенція до районного
бюджету для КУ ДЮСШ «Колос» на придбання путівок на оздоровлення 39
учнів спортивної школи.
Барському УВП УТОС на виконання програми «Про надання
часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг інвалідам по
зору 1 та 2 груп на 2012-2018 рр.» виділено та профінансовано на
компенсаційні виплати кошти в сумі 50 000,00 грн.
Виділено та профінансовано 108 000,0 грн. для фінансової підтримки
громадських організацій інвалідів і ветеранів, в тому числі:
Барській районній спілці ветеранів війни Афганістану на
виконання «Програми використання коштів фінансової допомоги з бюджету
міста Барській районній спілці ветеранів війни в Афганістані «Воїнів –
інтернаціоналістів» на 2017 рік» в сумі 30 000,0 грн.
Раді Барської районної організації ветеранів України на
виконання «Програми використання коштів фінансової допомоги з бюджету
міста Барській районній організації ветеранів України на 2017 рік» в сумі
30 000,0 грн.
ГО «Учасників бойових дій Барського району» на виконання
«Програми використання коштів фінансової підтримки громадської
організації «Учасники бойових дій Барського району» в сумі 30 000,0 грн.;
ГО «Барська районна організація «Союз Чорнобиль України» в
сумі 18 000,0 грн. на вшанування учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС в квітні та грудні 2017 року.
Видатки на соціальний захист населення склали – 285 143,71 грн.
(матеріальна допомога громадянам на лікування, поховання, на вирішення
8

соціально - побутових потреб учасникам АТО, сім’ям учасників АТО,
облаштування могили та встановлення пам’ятника учаснику АТО, виплати
батькам, діти яких хворі на ДЦП, ін. матеріальна допомога населенню,
відшкодування земельного податку за 2016 рік).
На утримання КЗ «Барський міський центр соціально –
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями «Еверест» спрямовані кошти в сумі 437 200,0 грн. (заробітна
плата, продукти харчування та енергоносії).
На забезпечення матеріальної бази КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна»
профінансовано 315 000,0 грн. (придбання матеріалів для ремонту
приміщень, м’якого та спортивного інвентаря, меблів).
Для забезпечення роботи КП «Бар-благоустрій» у 2017 році
профінансовано 7 489 093,22 грн. на наступні цілі:
- 88 714,00 грн. – озеленення;
- 618 446,0 грн. – вуличне освітлення;
- 8 000,00 грн. – догляд за пам’ятниками;
- 110 588,00 грн. – догляд за кладовищами;
- 2 561 479,71 грн. – санітарна очистка населених пунктів, утримання
сміттєзвалищ та ліквідація стихійних сміттєзвалищ (в т.ч. 40 000,00 грн. за
рахунок коштів екологічного податку);
- 3 786 340,51 грн. - придбання матеріалів, інші поточні видатки,
пов’язані з благоустроєм;
- 20 000,00 грн. - оформлення охоронної документації на внесення
відповідних змін в реєстрі природно-заповідного фонду по орнітологічному
заказнику «Барський» на р. Рів м. Бар;
- 10 005,00 обладнання велопарковок;
- 85 899,00 грн. – утримання притулку для тварин;
- 99 997,00 грн. – придбання світлодіодних ламп;
- 99 624,00 грн. – придбання обладнання для дитячих ігрових
майданчиків.;
Касові видатки в розмірі 2 118 951,82 грн. /в т.ч. 521 500,00 грн. коштів
субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ/ спрямовані на капітальний
ремонт дорожнього покриття вул. Гончарна зі з’їздом на вул. Руський вал
м.Бар, вул. Чернишевського (І черга) та вул. Григоровичів-Барських на
ділянці від перехрестя з вул. Врублевського до перехрестя з вул. Каштанова.
На поточний ремонт та утримання доріг видатки склали 2 064 309,85
грн. (співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги «О-02-01-01
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Бар – Антонівка – Глинянка», поточного ремонту дорожнього покриття по
вул. Європейська, Арсенальна, Соборна, Св.Миколая, Туніка, Шевченка,
Коцюбинського, Каштанова та ін.; поточний ремонт тротуару та прилеглої
території (входу) на міське кладовище по вул. Кривоноса, поточний ремонт
тротуарів по вул. Героїв Майдану, Соборна, Галицьких Вояків, на майдані
М.Грушевського та ін.; облаштування пішохідного переходу через
р.Горпинка по вул.С.Руданського, облаштування місця для виїзної торгівлі
по вул. Галицьких вояків, придбання матеріалів для облаштування тротуарів
(плитки, бордюра), придбання щебеню та відсіву на ремонт дороги в м. Бар
по вул. Григоровичів-Барських на ділянці від перехрестя з вул. Європейська
до перехрестя з вул. Наливайка, часткове підсипання доріг по вул. І.Богуна,
Д.Нечая, вул. Перемоги, пров. Кривоноса, посипні протиожеледні суміші).
На КП «Барське будинкоуправління» були спрямовані кошти в сумі
96 000,00 грн. для виплати заробітної плати працівникам.
Забезпечення діяльності редакції газети «Барчани» Барської міської
ради у 2017 році становило 297 078,40 грн.
На утримання КЗ Барської міської ради «Муніципальна варта» на
виконання «Програми діяльності комунального закладу Барської міської ради
«Муніципальна варта» на 2017 р.» у 2017 р. видатки склали 375 188,00 грн.
Обсяг видатків бюджету на утримання галузі культури і мистецтва
за 2017 рік становить 2 897 766,97 грн.
З бюджету Барської міської ОТГ здійснювалося фінансування
утримання бібліотеки та клубу с. Антонівка (з 01.01.2017 р.), КЗ «Барська
дитяча музична школа» (з 01.03.2017 р.), КЗ «Барська районна бібліотека» (з
01.09.2017 р.).
По бібліотеці с.Антонівка та КЗ «Барська районна бібліотека»
видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 431 890,14 грн., на
оплату енергоносіїв – 38 000,0 грн.
По спеціальному фонду здійснено видатки в сумі 15 965,0 грн. на
оплату підписки періодичних видань – газет та журналів.
На утримання клубу та народного аматорського колективу
с.Антонівка видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 72
215,78 грн., оплата електроенергії – 1 168,25 грн.
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По КЗ «Барська дитяча музична школа» до районного бюджету
передані кошти в сумі 450 000,0 грн., як інша субвенція на утримання школи
в січні-лютому поточного року.
З 01.03.2017 року видатки на утримання музичної школи склали
2 554 010,21 грн.., в тому числі:
- заробітна плата з нарахуванням - 2 410 837,17 грн.;
- енергоносії – 62 779,30 грн.;
- придбання предметів, мат. облад – 6 496,30 грн.;
- техобслуговування котельні – 19 670,99 грн.;
- оплата відряджень – 3 911,45 грн.;
- придбання обладнання - 50 315,00 грн. (акустичні колонки – 22815,00
грн., баян – 20 000,00 грн. та теплообмінник до котла – 7 500,00 грн.).
На інші культурно-освітні заклади та заходи були спрямовані та
профінансовані кошти:
- на суму 123 182,38 грн. - придбані предмети та матеріали (грамоти,
квіти, призи, кубки, блокноти, листівки, сувенірна продукція, подарункові
набори тощо);
– 103 674,93 грн. – оплата послуг (поклейка бігбордів, проведення
концерту академічного камерного хору «Вінниця» та ансамблю «Арката»,
харчування та проживання офіційних делегацій, учасників рок фестивалю
«БарРокКо», оренда сцени, прокат костюмів, транспортні витрати).
На фінансову підтримку футбольного клубу ФК «Бар» видатки
становлять 35 000,0 грн. на тренувальні збори.
На фінансову підтримку Барській районній громадській організації
"Клуб спортивних єдиноборств ім. Юрія Барди "ДАО" направлені кошти
в сумі 20 000,0 грн. на придбання спортивного інвентаря.
На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території ОТГ
видатки становлять – 1 078 142,38 грн., з них:
727 160,58 грн. - виготовлення ПКД, експертиза, технічний
нагляд та виконання робіт з реконструкції з заміною покрівлі та перекриття
будівлі ЗОШ № 3;
29 722,00 грн. виготовлення ПКД щодо будівництва спортивних
майданчиків із штучним покриттям ЗОШ №1 та ЗОШ № 4;
261 268,80 грн. – облаштування виїзного місця торгівлі з
перенесенням ГРП по вул.Галицьких вояків;
60 000,00 грн. заміна вікон, дверей та утеплення фасаду ДНЗ №1;
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-

696 567,56 грн. спрямовані КП «Бар-благоустрій» на наступні

цілі:
* 59 091,00 грн. - виготовлення ПКД щодо переоснащення сортувальної
станції на полігоні ТПВ;
* 27 617,88 грн. виготовлення ПКД щодо облаштування центру
громадської пам’яті на занедбаному кладовищі;
* 609 858,68 грн. - виготовлення ПКД, експертиза, технічний нагляд та
виконання робіт по реконструкції освітлення вулиць міста;
1 177 000,00 грн. спрямовані КП «Барське будинкоуправління»
на проведення аварійно - відбудовних робіт житлового будинку по вул. Бони
Сфорци, 76 в м. Бар, який постраждав від пожежі.
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств та
закладів становлять 829188,00 грн. з них:
- по КП«Бар-благоустрій» всього 729 688,0 727 188,00 грн. (21 000,00
грн. - співфінансування придбання контейнерів для сміття; 326 840,00 грн. придбаний трактор МТЗ-3204; 46 898,00 грн. - придбання мотора до човна;
25 000 - придбання роторної косарки; 12 450,00 грн. – світильник – перехід
ДСУ 07У; 100 000,00 грн. - придбання євроконтейнерів для ТПВ, 17 500,00
грн. - придбання відвалу снігоочисного до трактора МТЗ 320, 180 000,0 грн. причіп до трактора ємкістю 6 т для посипання доріг МВУ-5);
- по КП «Барводоканал» 91 000,00 грн. на придбання пружин для
каналопромивочної машини;
- по КЗ «Муніципальна варта» 11 000,00 грн. на придбання комп’ютера.
На виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
виділені кошти субвенції з місцевого бюджету державному бюджету:
1. 45 000,00 грн. для Барського відділення Жмеринського ВП ГУНП у
Вінницькій області на виконання заходів програми на 2016-2020 роки
«Безпека міста Бар».
2. 98 550,00 грн. для підрозділу ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Вінницькій
області (пожежна частина) для придбання кисневих масок на виконання
програми «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Бар та об’єктів
усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони
м. Бар на 2016-2020 роки».
По загальному фонду видатки на інші субвенції на районний
бюджет склали 3 728 930,33 грн., в тому числі на наступні цілі:
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- 57 982,00 грн. - надання фінансової підтримки КУ «Барський трудовий
архів»;
- 58 500,00 грн. - утримання фахівців із соціальної роботи Барського
районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді;
- 80 000,00 грн. - забезпечення ліками хворих на гіпертонічну хворобу
жителів Барської міської територіальної громади;
- 1 681 932,85 грн. – утримання загальноосвітніх шкіл міста в січнілютому 2017 р.;
- 8 011,01 грн. - оплата праці консультантів районної психолого-медикопедагогічної консультації обстеження дітей з особливими освітніми
потребами;
- 419 360,19 грн. - утримання КЗ «Барська дитяча музична школа» в
січні-лютому 2017 року;
- 143 030,0 грн. - співфінансування КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування Барського району» (130 500,0 грн. - заробітна
плата, 10 000,0 грн. – предмети, матеріали, обладнання, 2 530,0 грн. придбання бойлера,);
- 184 157,0 грн. - співфінансування КУ «БРМЦПМСД» (142 157,00 грн. оплата електроенергії, 15 000,0 грн. - придбання офісної техніки, 25 000,0
грн.- придбання спеціалізованого програмного забезпечення, 2 000,00 грн. проходження курсів медсестри ФАП с.Глинянка);
- 154 000,0 грн. - КУ «Барська районна лікарня» (4 000,00 грн. придбання тест-смужок; 50 000,00 грн. - оплата електроенергії; 100 000,0 грн.
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів);
- 235 000,0 грн. - співфінансування Барської РДЮСШ «Колос»
(15 000,0 грн. - проведення дитячо-юнацького турніру з міні-футболу;
220 000,0 грн. - навчально-тренувальні збори по лижних видах спорту для
підготовки спортсменів);
- 101 376,00 грн. - Барська РДЮСШ «Колос» на придбання путівок для
оздоровлення учнів школи;
- 85 000,0 грн. - Управління соціальної політики Барської РДА (10 000,0
грн. - «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»; 25 000,00 грн. - «Надання пільг окремим
категоріям громадян з послуг зв’язку»; 50 000,00 грн. - «Забезпечення
соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів,
хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги фізичними особами»;
- 5 675,28 грн. – оплата послуг по забезпеченню оформлення документів
про освіту та одержані документів про освіту (свідоцтва, атестати) для ЗОШ
міста;
- 260 000,00 грн. - співфінансування Барської районної бібліотеки до
01.09.2017 р.;
- 7 500,00 грн. - співфінансування Барського районного музею.
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По загальному фонду видатки на інші субвенції на обласний
районний бюджет склали 5 000,0 грн. - для Барського УВП УТОС на
матеріальне заохочення медпрацівника.
По спеціальному фонду видатки на інші субвенції на районний
бюджет склали 207 685,62 грн., в тому числі на наступні цілі:
- 29 670,0 грн. - на придбання медобладнання (стерилізатора) для КУ
«Барська районна стоматполіклініка»;
- 69 296,62 грн. грн. - на придбання медичного обладнання для КУ
«Барська районна лікарня»;
- 108 719,00 грн. - КЗ Барська РДЮСШ «Колос» для реконструкції
освітлення спортивної зали.
Основним напрямком роботи відділу земельних відносин протягом
2017 року є :
- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства на
території Барської міської ОТГ;
- забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок
використання, продажу земель, які знаходяться в комунальній власності
міста;
- участь у розробленні та виконанні міських програм у галузі земельних
відносин;
- надання консультацій громадянам та юридичним особам, що належить до
компетенції відділу;
- підготовка матеріалів та проектів рішень відповідно до сфери діяльності
відділу та подання їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету.
У 2017 році були звершені роботи щодо:
- відведення земельної ділянки для обслуговування полігону твердих
побутових відходів площею 5,0 га на території Івановецької сільської ради;
- відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення під
реконструкцію та розширення кладовища загальною площею 10,74 га на
території Гаївської сільської ради, а також замовлено проектно-пошукові
роботи на проведення гідрогеологічних вишукувань для проектування
кладовища та отримано позитивний висновок щодо можливості забудови;
- виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки
закладів освіти, які розташовані на території м. Бар та с. Глинянка;
- надано дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд учасникам АТО в кількості 176 ділянок.
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У 2017 році розпочато роботи щодо:
- виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по визначенню меж орнітологічного заказника «Барський» /даний проект
перебуває в стадії погодження/;
- відведення земельної ділянки Барському КВ УВКГ «Барводоканал» для
будівництва нових очисних споруд.
На офіційному сайті Барської міської ради була оприлюднена
пропозиція щодо відведення інвестиційно – привабливої земельної ділянки
площею 30,7459 га по вул. Арсенальна в м. Бар для розміщення об’єктів
енергогенеруючих підприємств, на що відгукнулися 5 інвесторів, серед яких
було обрано найбільш економічно вигідну пропозицію ТОВ «ДЖІМАКС
ГРУП» та надано дозвіл на виготовлення проекту щодо відведення земельної
ділянки зі зміною цільового призначення на умовах оренди, що надасть
значні додаткові надходження коштів від оренди земельної ділянки до
місцевого бюджету.
Проведена, спільно із КЗ «Муніципальна варта» інвентаризація
земельних ділянок під закладами торгівлі на території міста, які перебувають
в користуванні та власності фізичних та юридичних осіб. Працівники відділу
співпрацюють з Барською МДПІ щодо забезпечення надходжень до бюджету
від сплати земельного податку, орендної плати за землю з юридичних та
фізичних осіб.
Протягом 2017 року вирішення багатьох важливих питань
здійснювалося відділом містобудування, архітектури та житловокомунального господарства міської ради. Серед них: забезпечення
реалізації містобудівної документації, зокрема виготовлення генерального
плану міста, історико–архітектурного опорного плану, плану зонування
території та інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони). Виготовлено та затверджено детальний план на реконструкцію та
розширення кладовища та детальний план території земельної ділянки
площею 22,1086 га в житловому масиві між вул. Героїв Майдану та вул.
Шевченка в м.Бар для будівництва багатоповерхової, котеджної та
індивідуальної житлової забудови.
Розпочато збір вихідних даних, для виготовлення детального плану
території земельної ділянки для розміщення об’єктів енергогенеруючих
підприємств орієнтовною площею 30,7459 га по вул. Арсенальна в м. Бар
Вінницької області.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію з
заміною покрівлі та перекриття будівлі навчального корпусу початкових
класів ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 по вул. Героїв Майдану, 1 в м. Бар, на підставі якого
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отримано дозвіл на виконання будівельних робіт та на даний час проводяться
будівельні роботи.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на нове будівництво
сміттєсортувального комплексу на території комунального полігону ТПВ.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву
спортивного майданчика із штучним покриттям на території Барської ЗОШ ІІІІ ст. №4, на реконструкцію будівлі ДНЗ № 8 (заміна вікон, дверей,
утеплення фасадів), подано документи для участі в конкурсі по програмі
регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку.
Для очистки річки Рів, Барська міська рада виготовляє проект з
поліпшення технічного стану шляхом очищення від мулових наносів
орнітологічного заказника місцевого значення «Барський».
По вул. Галицьких вояків 7/2 завершені роботи по переносу
газорозподільного пункту, та проводяться роботи по благоустрою території
для облаштування виїзної торгівлі.
Збудовано водогін по вул. Дорошенка.
Міською радою проведено поточний ремонт тротуарів по вул.Соборна
/біля управління статистики/, по вул.Григоровичів-Барських /навпроти
будівельного ліцею/, здійснено ремонт проходу між ЗОШ №1 і приватним
сектором та ін.
Відділом державної реєстрації здійснюється реєстрація речових прав
на нерухоме майно, яке розміщене як в місті Бар, так і ін. населених пунктах
району та області.
За 2017 рік державними реєстраторами здійснено реєстрацію 970 заяв
про державну реєстрацію права власності та похідних речових прав на
нерухоме майно, з них:
 державна реєстрація права власності на нерухоме майно – 819 заяв;
 державна реєстрація інших речових прав, відмінних від права
власності (крім іпотеки) – 40 заяв;
 надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно – 73 заяви;
 внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно – 35 заяв;
 державна реєстрація обтяжень та іпотек – 3.
Державними реєстраторами відділу проводиться державна реєстрація
права комунальної власності на земельні ділянки Барської міської ради,
права оренди земельних ділянок комунальної форми власності, земельних
сервітутів. Здійснено перехід права власності з державної в комунальну
житлового будинку за адресою: м.Бар, вул. Героїв Майдану, 12;
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зареєстровано право власності міжнародних організацій і юридичних осіб
інших держав на Дім польської культури що знаходиться за адресою: м.Бар,
вул. Гагаріна, 4; змінено цільове призначення земельних ділянок, що
призначені для обслуговування кладовища; зареєстровано право комунальної
власності Барської міської територіальної громади в особі Барської міської
ради на земельні ділянки площею 5,000 га для розміщення місця
знешкодження та утилізації відходів на території Івановецької сільської ради,
а також площею 0,1721 га в м.Бар по вул. Святого Миколая, 11 А для
подальшого облаштування прихрамової площі.
Завдяки роботі в структурі апарату міської ради спеціаліста з питань
інвестиційної політики упродовж 2017 року Барська міська рада взяла
участь у 14 грантових конкурсах від українських та міжнародних фондів, в
рамках яких було підготовлено 18 проектних заявок на отримання
фінансування ініціатив розвитку громади. При цьому, варто зазначити, що в
окремих випадках заявниками проектів виступали місцеві громадські
організації (ГО «Асоціація користувачів Барської районної бібліотеки «Світ
інформації», ГО «Актив.Бар») та комунальні заклади (КЗ «Барський міський
центр
соціально-психологічної
реабілітації
дітей
та
молоді
з
функціональними обмеженнями «Еверест»»), оскільки муніципалітети не
допускались до участі в подібних конкурсах.
На сьогодні з підготовлених заявок було підтримано 4, ще 8 –
знаходяться на розгляді. Повністю реалізованим є поки один проект –
«Творча платформа: трансформація історичної пам’ятки міста», поданий ГО
«Актив.Бар» на конкурс «DREAMactions» від CANactions та WNISEF
(загальний бюджет проекту – 6000 доларів, фонд конкурсу – 5000 доларів). У
ході реалізації цього проекту було облаштовано та 6 жовтня 2017 р.
відкритий творчий простір з лавками, ліхтарями, ящиками для рослин та
зеленою сценою у міському парку відпочинку. На зимовий період
конструкція сцени зберігається у приміщенні, а з весни буде встановлена
стаціонарно на своє місце в міському парку.
У процесі реалізації знаходиться проект, поданий на Конкурс з розробки
та написання Планів дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату
(SECAP) для малих громад (бюджет – 35 000 гривень). План дій зі сталого
енергетичного розвитку та клімату – це стратегічно важливий для громади
документ в сфері енергоменеджменту, який має передбачати скорочення
енерговитрат та викидів СО2 у атмосферу на 30 % до 2030 року.
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Виграний проект «Smart громада – створюємо разом!» дозволить
мешканцям Барської ОТГ у 2018 році отримати доступ до численних
інструментів електронного врядування, зокрема таких як електронні петиції,
відкриті дані, бюджет участі та інші.
У якості співподавача Барська міська ОТГ стала переможцем конкурсу
«Мери за економічне зростання» від Європейської комісії з проектом
«Кластер «Яблуневий шлях» (подавач – Северинівська ОТГ, загальний
бюджет проекту – 702 860 євро, з фонду конкурсу буде профінансовано
560 000 євро). Реалізація проекту має розпочатись у першому півріччі 2018
року та триватиме 27 місяців. За цей час у місті Бар буде облаштовано
кластерний офіс з дегустаційним центром різноманітних сортів яблук та
кисневих сокових коктейлів, а у с. Антонівка має розпочати діяльність
розсадник ексклюзивних подільських сортів яблунь.
Для формування туристичного та інвестиційного позиціонування
Барської громади проводилась робота з розробки бренду території, який на
даний час активно використовується для створення сувенірної продукції
громади.
З травня по грудень 2017 р. проводилася робота з розроблення
Стратегічного плану розвитку Барської міської ОТГ до 2020 року. В процесі
розроблення стратегії було проведено стратегічний аналіз території громади,
визначено стратегічні пріоритети розвитку, операційні цілі та завдання,
розроблено план реалізації стратегії.
Відділ з юридичних питань
За 2017 р. в Барському районному суді працівники відділу брали участь
у справах за позовами громадян по земельних спорах, про визнання права
власності на майно, про визнання права власності на спадкове майно, про
узаконення самочинного будівництва та визнаня на нього права власності, по
питаннях притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які
порушують правила благоустрою території населених пунктів Барської
міської ОТГ, про поновлення строків для прийняття спадщини, з житлових
питань, про скасування рішень міської ради, про звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки, тощо всього близько 60 справ. Вдало
представлено інтереси громади в судових органах та Антимонопольному
комітеті України з прийняттям рішень на користь міської ради по справах за
позовом ПАТ НАК «Нафтогаз».
Відділом проводилась також претензійна робота по стягненню
заборгованості з орендної плати за землю, плати за користування місцями
для розміщення рекламних засобів на загальну суму близько 60 000 грн.
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До Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури подані
матеріали щодо стягення з боржників заборгованості з орендної плати за
землю на загальну суму 300 000 грн. для подальшого їх подання до суду в
інтересах Барської міської ради.
Адміністративною комісією при виконкомі Барської міської ради
розглянуто близько 44 адміністратинвих справи щодо притягнення винних
осіб до адмінвідповідальності (загальна сума штрафів за винесеними
постановами становить 10 500 грн.). Проводиться постійна робота з Барським
районним відділом державної виконавчої служби по примусовому
виконанню постанов адміністративної комісії.
Постійно проводиться правова експертиза всіх рішень виконавчого
комітету ради, сесії ради, розпоряджень міського голови, господарських
договорів за участю міської ради для забезпечення поточної діяльності
міської ради, комунальних підприємств, навчальних закладів, закладів
культури Барської міської ради.
Працівниками відділу постійно здійснюється розгляд, систематизація
та узагальнення звернень громадян, підприємств, установ, організацій.
Надаються юридичні консультації з різного роду питань, які стосуються
компетенції міської ради.
Надається консультативна допомога з питань створення та діяльності
ОСББ.
Розроблено нові та вдосконалено існуючі положення міської ради, що
регулюють різні сфери діяльності ради.
Відділом з юридичних пптань укладені 59 договорів оренди та
договорів про користування земельними ділянками на умовах особистого
сервітуту на загальну суму орендної плати понад 400 000 грн. на рік,
зареєстровано 81 договір найму жилого приміщення.
Укладено 7 договорів про пайову участь у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Бар, за якими на рахунки
місцевого бюджету надійшли – 12 300,34 грн.
За 2017 р. відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». на
сайті публічні закупівлі PROZORO опрелюднено 89 звітів по укладених
договорах на здійснення закупівель товарів, робіт та послуг; проведено 7
процедур відкритих торгів, 2 переговорні процедури, 16 допорогових
закупівель.
Соціально-гуманітарний відділ створений як структурний підрозділ
Барської міської ради в січні 2017 року з повноваженнями в галузі освіти,
культури, туризму, фізкультури, молоді та спорту.
До підпорядкування соціально-гуманітарного відділу міської ради
належать 10 закладів освіти, них: 5 закладів загальної середньої освіти
(4 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, 1 навчально-виховний комплекс
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«ЗОШ І ступеня – ДНЗ» ), 5 закладів дошкільної освіти; 4 заклади
культури, з них: КЗ «Барська дитяча музична школа», КЗ «Барська районна
бібліотека», клуб та бібліотека с.Антонівка.
Рівний доступ до якісної освіти забезпечено для 2190 учнів шкіл, 855
вихованців дитячих садочків, 322 учнів музичної школи. Комплекс освітніх
послуг надають 361 педагогічних та 216 технічних працівників. В
бібліотечних та клубних закладах працює 21 чол.
Відділом підготовлені та затверджені рішеннями сесій міської ради такі
програми:
- Програма національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Барської міської ОТГ на 2017 – 2020 роки;
- Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю Барської міської
ОТГ на 2017 – 2020 роки;
- Програма оздоровлення і відпочинку дітей та молоді Барської міської
ОТГ на 2017 – 2020 роки;
- Програма Барської міської ОТГ «Шкільний автобус» на 2017 – 2020
роки;
- Програма «Організація харчування дітей в загальноосвітніх навчальних
закладах Барської міської ОТГ на 2017 – 2020 роки»;
- Програма культурно-масових заходів.
Прийняті рішення про утворення Барського освітнього округу та
опорної школи – Барського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» з
філією Глинянський НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ». Проводяться заходи з
реорганізації та державної реєстрації закладів.
З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей в кінці травня
- червні місяці впродовж 14 днів організовано роботу літніх мовних таборів з
денним перебуванням дітей на базі 4-х міських загальноосвітніх шкіл (20
англомовних загонів з 250 учнів). На харчування дітей в літніх таборах
міською радою були виділені кошти з розрахунку 21 грн. в день на одну
дитину.
За рахунок коштів міського бюджету в сумі 300 000,0 грн. в КЗ
«Оздоровчий табір «Фортуна» оздоровлено 80 дітей з числа дітей пільгових
категорійі працівників комунальних закладів ОТГ (198 624,0 грн.) та 39
вихованців ДЮСШ «Колос» (101 376,0 грн.).
Вперше за ініціативою волонтерів Корпусу Миру США в Україні на
базі Барського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – гімназії» з 6 по 11 серпня працював
Всеукраїнський англомовний драматичний табір «A. C.T. Camp», в роботі
якого взяли участь 9 волонтерів Корпусу Миру та 2 україномовних.
Учасниками табору стали 31 дитина віком від 13 до 17 років з різних
куточків України.
4 – 5 листопада у Барському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – гімназії» діяв
міні-табір «Bar-GLOWBE» за участю волонтерів Корпусу Миру, активної
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молоді міста за тематикою: самооцінка, тиск на підлітків, мова любові,
здорові статеві стосунки.
1 червня у Міжнародний день захисту дітей обдарованим та
талановитим учням загальноосвітніх шкіл міста, які стали переможцями і
призерами ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та ІІІ етапу
Міжнародних конкурсів у 2016-2017 навчальному році, була вручена
грошова премія Барської міської ради в сумі 4 850 грн.
У 2017 – 2018 навчальному році організовано роботу 6 класів з
інклюзивним навчанням в міських школах та 1 інклюзивної групи в ДНЗ.
Використано 87 503 грн. субвенції з державного бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, з них 17 506
грн. на придбання обладнання, матеріалів та інвентарю.
В школах та дитячих садочках працюють логопедичні пункти та
соціально-психологічні служби, корекційні послуги забезпечують 8 вчителівлогопедів, 9 практичних психологів та 5 соціальних педагогів. 28 учнів
перебувають на індивідуальному навчанні за станом здоров’я.
Для координації освітньої діяльності створено «Методичний кластер».
Укладена угода про співпрацю з КВНЗ «Вінницька академія
неперервної освіти».
З керівниками закладів освіти і культури проведені оперативні та
організаційні наради з актуальних питань; педагогічний форум «Нова
українська школа: простір освіти для сучасних українців».
Сектором реєстрації місця проживання у 2017 р. зареєстроване місце
проживання 720 осіб, 740 осіб знято з реєстрації, видано 1179 довідок про
реєстрацію місця проживання.
Спеціалістами усіх структурних підрозділів апарату міської ради
відповідно до функціональних обов’язків здійснюється розгляд звернень
громадян та юридичних осіб, розгляд земельних та інших спорів,
проводиться особистий прийом громадян, надаються консультації тощо.
За 2017 рік інспекторами КЗ БМР «Муніципальна варта» було
проведено ряд заходів з поліпшення ситуації по виявленню порушників
благоустрою міста та проведення превентивної діяльності.
Інспекторами закладу проведена наступна робота:
1) розроблені нові Правила благоустрою населених пунктів Барської
міської ОТГ;
2) створена електронна база порушників правил благоустрою, що дає
можливість оперативно застосовувати, ознаку повторності порушення.
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3) проведена інвентаризація та створена електронна база щодо наявних
на території міста носіїв зовнішньої реклами (з фото та відео фіксацією
виявлених фактів). Дана база передана до Барської міської ради для
використання в роботі та вжиття заходів до виявлених порушень.
4)
створена електронна база торгових точок, розташованих на
території міста (307 точок). Дана база передана до Барської міської ради для
використання в роботі та вжиття заходів до виявлених порушень;
5) проводилися рейди щодо укладення договорів на вивезення ТПВ. За
період співпраці було укладено 51 договір на вивіз ТПВ, ща забезпечило
збільшення надходжень КП «Бар-благоустрій» на суму 4206 грн. щомісячно
(50472 грн. щорічно);
6) розроблена програма «Безпечне місто - Бар», якою передбачено
встановлення по місту мережі відео нагляду з формуванням двох центрів
відео спостереження в Барській міській раді та відділі поліції з метою
підвищення
розкриття
кримінальних
злочинів,
профілактики
адміністративних правопорушень, дотримання правил благоустрою;
За 2017 р. інспекторами розглянуто 41 звернення громадян, складено
147 приписів, які виконані у повному обсязі та 38 протоколів, які направлено
на розгляд до адміністративних комісій за місцем проживання порушників.
30 протоколів направлено до адміністративної комісії при виконкомі
Барської міської ради. Згідно повідомлень адміністративної комісії по них
винесено постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді
штрафу на загальну суму 10 030,0 грн., з яких 1 360 грн. сплачено
добровільно. Постанови відносно інших правопорушників направлено до
Державної виконавчої служби для примусового стягнення заборгованості.
За спияння закладу проводиться робота щодо погашення
заборгованості за розміщення рекламних носіїв на території міста, плати за
землю тощо.
Працівники закладу спільно із Національною поліцією приймали
участь у розкритті злочинів, передбачених ст. 309 КК України (порушення
правил обігу наркотичних засобів), 187 КК України (розбій), 190 КК
(шахрайство), проведенні 53 спільних рейдів із дотримання правил
дорожнього руху, результатом яких стало складання 115 протоколів,
виступали в якості понятих, за що неодноразово отримували подяку від
керівництва відділу поліції.
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» - один
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з 5-ти центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями Вінницької області.
Центр «Еверест» вважається одним із кращих за рівнем організації
соціальної роботи з отримувачами реабілітаційних послуг, впровадження нових
технологій, проведення реабілітаційних програм та інтегрованих виховних,
розвивальних та інформаційних заходів.
Чисельність посад працівників Центру «Еверест» у 2017 р. становила 6
одиниць.
Реабілітаційні послуги у 2017 р. отримував 21 клієнт.
Центр 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.
Заклад реалізує цілий ряд соціально-психологічних реабілітаційних
програм, які сприяють соціальній адаптації людей з інваліднісю, проводить
заходи фізичної реабілітаці для пробудження організму, його оздоровлення, та
зміцнення.
У 2017 р. проведено 82 заходи різноманітної тематики із залученням
родин, друзів, партнерів, волонтерів, благодійників, органів місцевого
самоврядування тощо. З вихованцями Центру та їх родинами організовувались
активні родинні відпочинки та пікніки, виставки-ярмарки творчих робіт.
Клієнти центру брали участь у фестивалі талантів і творчості дітей та молоді
«Повір у себе».
В жовтні місяці був проведений щорічний медичний огляд клієнтів
вузькими спеціалістами комунального закладу “Барська районна лікарня”.
У 2017 р. клієнти центру «Еверест» отримали 1 796 групових послуг та
19 437 індивідуальних послуг.
З міського бюджету на утримання центру були виділені кошти у сумі
437 200,00 грн. (заробітна плата з нарахуванням, оплата продуктів харчування,
енергоносіїв).
Сума благодійних коштів загалом склала 9 682,10 грн. У 2017 році
Центр «Еверест» отримав у подарунок меблі для харчового блоку, канцелярські
товари, швейну машинку, чайний сервіз, електрочайник, гімнастичні килимки,
вимірювач тиску.
Успішно працював у цьому році і Комунальний заклад «Оздоровчий
табір «Фортуна». З міського бюджету було виділено 300 000 грн., які були
використані на придбання: кухонного посуду, постільної білизни,
міжкімнатних дверей, килимової доріжки, огорожі, фарби, розчинника,
унітазів, змішувачів, шлангів, ліжок, матраців, холодильного обладнання,
спортінвентарю та інших матеріалів.
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Також було виділено 300 000 грн. на оздоровлення дітей – сиріт, дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО, учнів
РДЮСШ «Колос».
За 2017 рік було оздоровлено 628 дітей, з них 368 дітей з Барського
району, в тому числі по Барській міській раді 119 дітей.
Продуктивно працювали в цьому році комунальні підприємства міської
ради.
Барським КВУ ВКГ «Барводоканал» протягом 2017 року були
виконані такі роботи:
1. Івановецький водозабір – зроблений поточний ремонт усіх
павільйонів свердловин (ремонт покрівель, косметичний ремонт стін,
відновлення відмостки). Замінено шість насосів на артсвердловинах на нові
(більш економічні), повністю замінені усі труби у свердловинах на
нержавіючі.
Проведено поточні ремонти насосного обладнання з заміною арматури
станції ІІ підйому.
Були виконанні профілактичні огляди та проведені поточні ремонти
насосного обладнання і запірної арматури, ремонт будівельних конструкцій
очисних споруд, каналізаційних насосних станцій (всього 6 шт.).
На мережах водопроводу і каналізації відремонтовано більше тридцяти
колодязів по вул. Гончарній, Соборній, Каштановій та ін.
У поточному році також виконані наступні роботи:
1. Побудовано дощову каналізацію про вул.Монастирській – 60 пм,
діаметром 300 мм;
2. Побудовано напірну каналізацію по вул. Марата від готелю
«Перлина» - 200 пм;
3. Замінено ділянку аварійної каналізаційної мережі біля спортивної
зали РДЮСШ «Колос» - 30пм;
4. Проведено ремонт і прочистку самотічної каналізації, побудована
КНС і підключено до центральної каналізаційної мережі ЗОШ №1;
5. Побудовано водопровід по вул. Дорошенка – 1098пм., діаметром
100мм;
6. Побудовано водогін по вул. Чернишевського – 300 пм, діаметром
50мм;
7. Побудовано водогін по вул. Медвецького – 350 пм, діаметром 50 мм;
8. Побудовано водогін по вул. Садова с. Іванівці – 300 пм, діаметром
40мм;
9. Підключено до центрального водогону більше 40 нових абонентів, де
були побудовані нові водогони.
На виконання закону про комерційний облік закуплено лічильники,
запірна арматура, труби для встановлення побудинкових водомірних вузлів.
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На даний час встановлено 24 побутових вузли обліку холодної води.
За кошти міського бюджету закуплено каналопромивочну машину
«Шторм», що значно покращило виконання робіт з обслуговування і
промивки каналізаційних мереж. В 2017 р. промито біля 1 км мереж на
найбільш проблемних ділянках.
На наступний рік планується замінити аварійні ділянки водогону по
вул. Шпаковича, Стельмаха, Кооперативна. Підключити до водогону, що
прокладений по вул. Дорошенко, вулиці Медвецького, С.Руданського,
І.Богуна, Д.Нечая, замінити аварійні ділянки водогону на цих вулицях.
Побудувати КНС на вул. Зарічна і Б. Хмельницького, підключити їх до
центральної каналізації. Повністю завершити встановлення побудинкових
вузлів обліку води.
КП «Бар-благоустрій» за 2017 рік проведено значний обсяг робіт на
загальну суму в 8,2 млн. грн. (здійснено заміну ламп вуличного освітлення на
більш економні, встановлено дитячий майданчик в парку, проведено
поточні ремонти тротуарів та доріг по вулицях Кривоноса, Європейської,
Героїв Майдану, Соборна, площі Грушевського, Св. Миколая, Арсенальна,
Туніка, Шевченка, Галицьких Вояків, площі Пам’яті, Галицьких вояків,
Каштанова, ремонт переїзду через річку Горпинка, отримано технічні умови
на реконструкцію вуличного освітлення в селах Антонівка, Глинянка та
Широке та ін.)
Витрати на проведення робіт склали:
- освітлення вулиць, ремонт та заміна ламп вуличного освітлення – 542 145
грн.;
- санітарна очистку вулиць, парків та скверів, підмітання і полив доріг,
ямковий ремонт доріг і тротуарів – 2 119 614 грн.;
- утримання кладовища в належному стані, викорчування бур’янів та
обрізка старих дерев, вивіз сміття – 99 644 грн.;
- утримання притулку для бездомних тварин (відлов собак, стерилізація та
догляд за ними, заробітна плата 2-х працівників) – 111 046 грн.;
- утримання міської вбиральні – 167 851 грн.;
- догляд за зеленими насадженнями та клумбами міста – 93 028 грн.;
- придбання витратних матеріалів (мітли, пакети для сміття, запасні
частини і леска до бензокос, цепки та шини до бензопил, паливномастильні
матеріали, ремонт вуличних лавок, закупка щебеню для підписання доріг і
тротуарів та н.) – 490 815 грн.
- видатки на охорону навколишнього природного середовища – 73 359
грн.;
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- виготовлення кошторисної документації по об'єктах з поточного ремонту
дорожнього покриття по 8 вулицях міста та улаштування пристроїв
примусового зниження швидкості – 6 156,0 грн.;
- виготовлення рецензії на містобудівну документацію "Детальний план
території окремої земельної ділянки для реконструкції та роширення
кладовища, площею 10,7503 га за межами населенного пункту на території
Гаївської сільської ради – 9 480,0 грн.;
- виконання робіт з благоустрою узбіччя та поточного ремонту тротуарів
на 6 вулицях міста (Г. Майдану, Григоровичів-Барських, Соборна, Галицьких
Вояків, біля входу на міське кладовище, площа Грушевського) - 384 584,57
грн.;
- встановлення дитячого ігрового майданчика з благоустроєм прилеглої
територій по вул. Буняковського - 127601,57 грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття на 10 вулицях міста з
облаштуванням пристроїв примусового зниження швидкості (вул.
Шпаковича, Туніка, Св. Миколая, Соборна, Галицьких Вояків, Каштанова,
пл. Пам’яті, Шевченка, Арсенальна, Європейська) - 84 034,11 грн.;
- виконання робіт по поточному ремонту дощової каналізації по
вул.Монастирській – 64 931,58 грн.;
- виконання топографо-геодезичних робіт по зйомці масштабу 1:500 з
перерізом рельєфу – 0,5м. для проектних робіт «Будівництво центру
громадської пам’яті на занедбаній ділянці міського кладовища в м. Бар
Вінницької області» - 3 120,0 грн.;
- відновлення частково демонтованої аварійної нежитлової будівлі, що
знаходиться на території КП "Бар-благоустрій" в м.Бар по вул. Кривоноса, 68
- 125 962,14 грн.;
- інженерно-гідрогеологічні вишукування для проектування, розширення
та реконструкції кладовища для територіальної громади м. Бар та жителів
Гаївської сільської ради Вінницької області на земельній ділянці площею
10,7503 га, яка розташована на території Гаївської сільської ради – 38 611,31
грн.;
- комплекс робіт з розроблення містобудівної документації, а саме
детального плану території для реконструкції та розширення кладовища –
36000,0 грн.;
- поточний ремонт з облаштування майданчиків під збір ТПВ з твердим
покриттям (з набірних з/б плит) – 62 260,96 грн.;
- поточний ремонт переїзду через р. Горпинка по вул. Руданського з
облаштуванням пішоходного переходу – 74 295,20 грн.;
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- проведення експертизи щодо дотримання вимог до міцності, надійності
та довговічності будинків і споруд та кошторисної частини проекту
будівництва: "Технічне переоснащення сортувальної станції на полігоні
твердих побутових відходів на території Івановецької сільської ради 10428,00 грн.;
- технічні умови на реконструкцію вуличного освітлення с. Антонівка, с.
Глинянка та с. Широке – 9 828,0 грн.;
- топографо-геодезичні роботи по зйомці для проектних робіт
"Будівництво водопостачання та каналізації в житловому масиві за
військовою частиною" – 8 670,0 грн.;
- топографо-геодезичні роботи по зйомці для проектних робіт
"Будівництво каналізації по вулиці Зарічна та капітальний ремонт зливної
каналізації по вулицях Вишневій та Машинобудівників" – 6 936,0 грн.;
- топографо-геодезичні роботи по зйомці для проектних робіт
"Капітальний ремонт зливної каналізації від перехрестя з вул. Шпаковича до
існуючого водостоку по вул. Кооперативній та водогону по вул. Шпаковича"
– 5 202,0 грн.;
- топографо-геодезичні роботи по зйомці масштабу 1:500 з перерізом
рельєфу - 0,5 м., для проектних робіт "Реконструкція площі Пам’яті в м.Бар
Вінницької області" – 4 855,20 грн.;
- топографо-геодезичні роботи по зйомці масштабу 1:500 з перерізом
рельєфу - 0,5 м., для проектних робіт "Будівництво каналізації по вул.
Зарічній та капітальний ремонт зливової каналізації по вулицях Вишневій та
Машинобудівників в м.Бар Вінницької області", «Будівництво каналізаційної
насосної станції та напірної каналізаційної мережі по вулицях
Б.Хмельницького та Заводській в м.Бар Вінницької області» - 12 138,0 грн.
- технагляд та вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул. Чернишевського – 502 175,66 грн.;
- капітальний ремонт дорожньго покриття по вул. Гончарній зі з’їздом на
вул. Руський Вал – 240 873,37 грн.
За 2017 рік було закуплено техніка та комплектуючі:
- мінітрактор МТЗ 320.4 – 278 000,0 грн.;
- машина для посипання доріг МВД -0,5 Д – 13 000,0 грн.;
- щітка для підмітання доріг на трактор – 36 000,0 грн.;
- євроконтейнери – 114 500,0 грн.;
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- роторна косарка на трактор МТЗ 892 – 25 000,0 грн.;
- двигун Suzuki DT15 AS – 46 898,0 грн.;
- світильник ДСУ 07У – 12 450, грн.;
- причіп до трактора ємкістю 6 т для посипання доріг МВУ-5 –
180 000,0 грн.;
- відвал до трактора МТЗ 320 – 17 500,0 грн.;
- навісний підйомник на трактор – 12 000,0 грн.
Витрати на придбання предметів, матеріалів та обладнання склали:
- дорожні знаки та інформаційні щити - 31 233,08 грн.;
- автошина «Росава» у кількості 13 шт. до прицепів та тракторів – 63 953,0
грн.;
- електроматеріали для зовнішнього освітлення – 12 706,19 грн.;
- металеві щити для ремонту засувки міської греблі – 79 730,0 грн.;
- обладнання для дитячого ігрового майданчика, роботи з його
встановлення в міському парку та благоустрою прилеглої території –
156 937,32 грн.;
- світлодіодні лампи для заміни на стовпах вуличного освітлення –
99 997,20 грн.;
- сітка для зварювання контейнерів по збору пластику – 51 033,60 грн.
Для інвестиційного розвитку освоєні кошти за наступними
напрямками:
- виготовлення ПКД Технічне переоснащення сортувальної станції на
полігоні ТПВ – 59 091,0 грн.;
- виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд щодо реконструкції
зовнішнього освітлення по вул.Григоровичів-Барських, І. Богуна, Д.Нечая,
Дорошенка, Г. Майдану, С.Руданського – 30 897,95 грн.;
- виготовлення кошторисної документації на «Будівництво центру
громадської пам’яті на занедбаній ділянці міського кладовища» - 27 617,88
грн.;
- ПКД по об’єкту «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул. Чернишевського від перехрестя з вул. Нахімова до перехрестя з вул.
Кірова – 6 040,44 грн.;
- ПКД на реконструкцію зовнішнього освітлення по вул. Л.Українки,
Ватутіна, Довженка, пров. Довженка, Садова, (Визволителів, Герасимчука,
Мазепи, Палія, Л. Ратушної, Порика, Чернишевського, Виговського –
27883,20 грн.;
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- реконструкція зовнішнього освітлення по вулицях міста – 497 393,84 грн.;
- ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул.Дорошенка» - 4 617, 0 грн.;
- ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул.Чернишевського (від перехрестя з вул. С. Руданського до перехрестя з
вул. Дорошенка) – 4 617,0 грн.;
Самим видимим та привабливим для мешканців і гостей міста є й
залишатиметься завжди благоустрій, порядок та безпека.
В цей непростий і надзвичайно відповідальний період, коли занедбані
господарства та інфраструктура десятками років не отримували належного
фінансування, а вирішення стратегічних питань керівники відкладали до
кращих часів – сьогодні ми мусимо охопити цей широкий діапазон завдань і
розпочати «вирівнювати» ситуацію.
І не тільки «вирівнювати», а й сміливо будувати плани на перспективу,
навіть якщо на сьогодні ми не достатньо підкріплені фінансово.
Хочу звернути особливу увагу тих барчан, які здійснюють
підприємницьку діяльність без оформлення відповідних документів,
користуючись мараторієм на перевірки, що затягнувся, та підприємців і
виробничників, які «бавляться» з Законом, не оформляють працівників, від
чого місцевий бюджет недоотримує фінансування, а громада не може
динамічно покращувати свій добробут.
Усвідомлюю й наголошую, що все, чого вдалося досягти – це наші
спільні здобутки. Разом з тим, не розв’язані проблеми, яких, нажаль, вистачає
- теж спільні, і вирішення їх має бути нашим першочерговим завданням на
майбутнє.
Свідомість кожного члена ОТГ, підтримана якісним та відповідальним
виконанням своїх обов’язків працівниками комунальних закладів та інших
структурних підрозділів міської ради - обов’язково дасть позитивний
результат.
Наше місто заслуговує, щоб ним пишалися!
Бажаю всім успішної співпраці у 2018 році!
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