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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Барської районної державної адміністрації 

Саволюка Володимира Васильовича 

за 2018 рік 

 

  Районна державна адміністрація будувала свою роботу відповідно до 

стратегічних напрямів реалізації положень Указів Президента України, Програми 

діяльності та постанов Кабінету Міністрів, якими визначені основні завдання по 

вирішенню найактуальніших економічних проблем, забезпечення соціальної і 

політичної стабільності, відповідальності за стан справ на місцях. 

Результативність діяльності стала можливою завдяки спільним зусиллям та 

плідній співпраці райдержадміністрації, територіальних підрозділів ЦОВВ,  

районної ради та депутатського корпусу, очільників місцевих громад, керівників 

підприємств, що працюють на території району. 

      Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє відображення 

в розпорядженнях голови районної державної адміністрації, кількість яких за 

минулий рік склала 354.  Актуальні питання розвитку району розглядались на 

засіданнях колегії та профільних комісій, на нарадах із залученням начальників 

управлінь і відділів, сільських та селищних  голів, депутатів районної ради, 

керівників підприємств, установ та представників громадських організацій 

району, що в певній мірі сприяло покращенню справ в тій чи іншій галузі. 

       Відкритість та прозорість районної державної адміністрації, яка 

забезпечується у тому числі шляхом оприлюднення та надання інформації за 

запитами, є однією з найважливіших гарантій влади, реалізації якої приділяється 

значна увага громадянського суспільства.  

       У 2018 році до районної державної адміністрації надійшло 84 запити на 

публічну інформацію, 1020 звернень від громадян, включаючи колективні 

звернення.  За всіма запитами та зверненнями  надано відповіді згідно чинного 

законодавства.  

         Враховуючи велику кількість звернень з питань надання матеріальної 

допомоги, малозабезпеченим громадянам, що потребують лікування  проведено 5 

засідань комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги, в результаті 
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яких надано матеріальну грошову допомогу 243 мешканцям району на загальну 

суму 300 тисяч  гривень. 

           На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації щодня 

оновлюються відомості в переліку документів, які містять публічну інформацію, 

висвітлюються події, дається анонс майбутніх заходів та щокварталу 

оприлюднюються звіти про результати розгляду запитів на інформацію. 

 

           Реалії сьогодення та складна ситуація на сході країни спонукають  

насамперед особливу увагу приділяти вирішенню питань в галузі ОБОРОННОЇ 

РОБОТИ.  

На сьогодні створено дієву систему територіальної оборони району, 

забезпечено належне функціонування військових частин, проведено заходи з 

допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову 

громадян на військову службу. Проведено 18 засідань районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було розглянуто 48 

питань, одне з яких направлених на ліквідацію надзвичайної ситуації, 20 - на 

виконання заходів з попередження надзвичайних ситуацій. 

       На даний час вже  69 осіб  (при плані 66 ч.) з нашого району підписали контракт 

на військову  службу.  

         Весняний призов виконано  на 126%, ( планові показники були доведені  30 ч.,) 

 відправлено 38 чоловік. 

         Щодо осіннього  призову( планові показники - 35 чол.), відправлено 40 ч. 

План виконано на  114%. 

        Досить активно проводить свою діяльність Спілка учасників 

антитерористичної операції  Барського району та інші волонтерські організації.  

 

        Органами місцевої влади надається всебічна допомога військовим для 

задоволення культурних і духовних потреб, забезпечення паливно - мастильними 

матеріалами  на загальну суму близько  70 тис. грн.  Профінансовано харчування 

чергових на блок посту на загальну суму – 20 000 грн.  

        Хочу в черговий раз подякувати нашим військовослужбовцям за їхню 

активну життєву позицію, щире серце та  патріотизм.   

        Не поза увагою є й робота правоохоронних органів.         
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        Працівниками відділення поліції  чимало зусиль докладається для того, щоб 

забезпечити правопорядок на території району. Придбано для поліцейських новий 

службовий автомобіль Рено Дастер, що в свою чергу поліпшить швидкість та 

якість реагування на заяви та повідомлення громадян, а також сприятиме 

оперативному розкриттю злочинів. 

          В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ дії виконавчої влади були зосереджені на рості 

показників, збільшення випуску продукції, що створює умови для зайнятості 

населення, підвищення рівня заробітної плати, фінансового забезпечення, 

поліпшення інвестиційного клімату, що є частиною зростання добробуту 

населення району. 

Основу промислового комплексу району складають 10 працюючих 

підприємств, що входять до основного кола звітності і представляють такі галузі, 

як машинобудування, легка промисловість, галузь металургія і оброблення 

металу,  харчова промисловість,  переробка сільськогосподарських продуктів та 

ін. 

За січень – грудень 2018 року  підприємствами району реалізовано 

промислової продукції ( робіт,послуг) на суму 477.9 млн. грн. або 88,4% до рівня 

минулого року та на 162.3% до рівня 2016 року. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на одну особу населення по 

району складає 9239,9 грн. 

За даними промислових підприємств за 2018 рік підприємствами-

виробниками району вироблено товарної продукції на суму більше 496,4  млн. 

грн., що склала 93,2 % до рівня минулого року та 174,8 % до 2016 року. 

Питома вага виробництва галузей промисловості  у відсотках до загального 

обсягу виробництва складає: 

 

 харчова та переробна промисловості  – 66,7%. (331,0 млн грн); 

 машинобудування та мелообробка      – 29,5 % (146,5 млн. грн.) 

 інші галузі                                               –   3,4 % (17.1 млн.грн.)      

 легка промисловість                              –   0,4%  (  1,8 млн.грн.) 
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Найменування  

підприємства 

 

Виробництво 

2018 р 

млн.грн. 

Реалізація 

 2018 р  

млн.грн. 

у % до 

2017 р. 

виробниц

тво 

у % до 

2017 р. 

реалізація 

ПАТ «Барський 

машзавод» 

137.1 127.3 110.6 101.5 

ТОВ «Барський 

птахокомбінат» 

12.4 12.4 30.3 30.3 

ПОП «Україна» с. 

Матейків 
7.4 10.0 127.6 122.0 

ПОГ Барське 

УВП «УТОС» 

9.4 10.2 122.1 125.9 

ТОВ «Барська 

швейна фабрика» 

1.8 1.7 46.2 43.6 

ТзОВ «Пфанер 

Бар» 

283,7 286,7 91,8 91,8 

ТзОВ 

«Консервний 

завод 

«Поповецький». 

27,5 15,5 78,3 39,7 

КП 

«Барблагоустрій» 

2,8 2,8 147,4 147,4 

КП 

«Барводоканал» 

8,9 8,9 197,8 197,8 

ТОВ «СКАЛОВ» 5,4 5,4 102,3 102,5 

РАЗОМ 496,4 477,9 93,2 88,4 

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 

 Обсяги експорту та імпорту товарів по Барському району у звітному 

періоді 2018року становили, відповідно, 16,7 млн. дол.США і 2,6 млн.дол.США.  

Порівняно із  звітним періодом минулого року обсяг експорту та імпорту товарів 

становить відповідно 89% та 78,5 %.. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами становить 14,1 млн. дол.США. 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

За даними моніторингу станом на 01 січня 2019 року загальна кількість 

зареєстрованих суб’єктів малого та середнього підприємництва – 1936 одиниць: 

в т.ч. юридичних осіб- 337, фізичних осіб підприємців – 1599, де працює 3489 

працівників. 
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     Одночасно у 2018 році в районі започаткували діяльність 349 новостворених 

суб’єктів господарювання,   із яких 33 - юридичних осіб та 316 – фізичних осіб-

підприємців.  

Cума надходжень до бюджетів усіх рівнів у 2018 році становила 270,0 млн. 

грн. ( що на 42,1 % більше минулого року) в  т. ч . від діяльності суб’єктів малого 

та середнього підприємництва 150,9 млн. грн., що склала 55,9% від загальних 

обсягів надходжень, та  на 46,1% (47,6 млн.грн.) більше ніж у 2017 році.  

Загальна сума надходжень до місцевого бюджету становить 157,3 млн. грн. в 

т.ч. від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва – 86,4 млн.грн., 

що склала 55,0%  від загальної суми надходжень та в порівнянні з 2017 роком  

зросла на 20,0 млн.грн.  або на 14,6%,  

Від суб’єктів малого підприємництва, які  працювали  за спрощеною системою  

оподаткування (єдиний податок),  надходження  до бюджету у 2018 році  зросли 

на 2,5 млн. грн. і  склали 12,9 млн. грн., або 8,2% від загальної суми надходжень 

до місцевих бюджетів.  

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

        В районі особлива увага приділяється інвестиційній політиці, яка є 

невід’ємною частиною розвитку району. 

З початку інвестування станом на 01.10.2018р. в економіку району залучено 

іноземних інвестицій на суму 9,1 млн. дол. США, що становить 178,4 дол. США 

на душу населення . 

      Обсяг капітальних інвестицій за січень – червень 2018 року склав 169,5 млн. 

грн., що становить 3323 грн. на одну особу населення наростаючим підсумком з 

початку року. 

  В районі реалізовані інвестиційні проекти такі, як будівництво 

фруктосховища з регульованим газовим середовищем  ТОВ “Агрокомплекс 

Барський” с.Терешки, потужністю 5,0 тис.тонн – 12 робочих місць та у ФГ 

“Пастух” в  с. Попівці , потужністю 3,6 тис.тонн – 8 робочих місць.  

         Компанія ТОВ “Джімакс Груп”  завершує  роботи щодо будівництва 

фотогальванічної електростанції на землях Барської ОТГ, потужністю 16 МВт. та 

готуються відповідні дозвільні документи на будівництва сонячних 
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електростанцій на землях  Ялтушківської та Балківської сільських рад на 

території більш як 30 га. 

           На сьогодні райдержадміністрацією продовжується робота щодо залучення 

інвесторів в район. Так Державне підприємство «Електричні системи» у співпраці 

з американською корпорацією DELPHI шукають відповідну земельну ділянку для 

відкриття нового заводу з виробництва електротехнічної продукції для 

автомобільних заводів Європи з початковим створенням 500 і більше робочих 

місць. 

             Керівництвом райдержадміністрації було запропоновано та спільно з 

керівником Вінницького заводу оглянуто декілька ділянок, але найбільш 

прийнятна до технічних вимог – це кагатні поля території цукрового заводу.       

       ОБЛАСНИЙ КОНКУРС РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД   

Активну участь територіальні громади приймали і в обласному конкурсі 

розвитку територіальних громад. 

У 2018 році на 15-ий обласний Конкурс проектів розвитку територіальних 

громад було подано  від району – 43 проекти,  Барської міської ОТГ - 4 проекти, з 

них 22 проекти екологічного напрямку, 25 проектів – соціального напрямку на 

загальну суму 13,1 млн.грн. 

За результатами конкурсу визнано переможцями 29 проектів на загальну 

суму -  7,5 млн. грн. в т.ч за рахунок коштів обласного фонду – 3,1 млн.грн. з них 

– 22 проекти з екоголічного напрямку на 2,2 млн. грн. та 7 проектів – соціального 

напрямку – 0,9 млн. грн. 

                                                        СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ    

 Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку Барcького 

району є державна підтримка реалізації інвестиційних проектів. 

У 2017-2018 році Барський район отримав значну фінансову підтримку 

держави на реалізацію інвестиційних проектів соціального спрямування – це 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі  майже 18,2 

млн.грн., а це  в 3 рази більше рівня попереднього періоду. Загальна кошторисна 

вартість яких, складає більше – 21,2 млн.грн.  

у тому числі на: 
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- медичну галузь     – 8,4 млн. грн.; а саме : 

- По КНП  «БЦРЛ» – 7,9 млн.грн.; 

- По КНП «БРМ ЦПМСД» – 05. млн..грн.; 

- галузь освіти         -  2,7 млн. грн.; 

Це капітальний ремонт дахів Митківської, Терешківської, Барської №3 

ЗОШ,  приміщення корпусу №2 Комаровецької ЗОШ. 

       У грудні було виділено 1139,0 тис. грн. на капітальний ремонт 

приміщень Комаровецької, Верхівської, Чемериської ЗОШ та 

капітальний ремонт даху Балківської школи-сад. 

- спортивну галузь  -  5,2 млн. грн. – реконструкція КЗ “Барська 

районна дитячо-юнацька спортивна школа “Колос”; 

 

- на благоустрій       -   1,7 млн. грн. ( капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Чернишевського в м.Бар,- 583,2 тис. грн., відновлення 

погорілого будинку 420,0 тис. грн., реконструкція водогону в с. 

Маньківці – 500,0 тис. грн., будіництво водогонів у селах Сеферівка та 

Буцні- 86,0 тис. грн.) 

Крім того, для Барської об’єднаної територіальної громади  виділено 354,9  

тис. грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад на 2018 рік, які використані 

для проведення реконструкції вуличного освітлення сіл Антонівка, Глинянка, 

Широке .                           

ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ  Prozorro  

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації щодо проведення 

публічних державних закупівель товарів, робіт  через систему  Prozorro 

підпорядкованими бюджетними установами райдержадміністрації у 2018 році 

проведено  253 закупівлі на суму більше 25,6 млн. грн., з них тендерні – 121.1млн. 

грн., допорогові – 13.5 млн.грн.  

За результатами проведених електронних закупівель  отримано суму економії –  

1.02  млн. грн., (по тендерним 216.4 тис. грн., по допороговим - 804.8 тис.грн. ).  
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          З метою належної організації виконання Закону України «Про 

адміністративні послуги» в районі успішно працюють відділи надання 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ та ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, що дає 

можливість створювати зручні та доступні умови спілкування громадян з владою, 

можливість подання документів та отримання  послуг в електронній формі.  

У 2018 році  відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації 

надано 30 тисяч послуг.  З 12 грудня по 28 грудня 18 року прийнято 107 заяв -

анкет на виготовлення паспорта громадянина України та паспортів  громадянина 

країни для виїзду за кордон. 

Сплачено адміністративного збору по виготовленню паспортів громадянина 

України та паспортів  для виїзду за кордон 47. 3 тис.грн..  

За послуги по відділу Держгеокадастру у Барському районі  сплачено 300 

тис. 984 грн. 

По відділу державної реєстрації, а саме з послуг по нерухомому майну та 

речовому  праву -  341 тис. 918 грн. 

По послугам  юридичним фізичним особам - підприємцям  - 44 тис.741 грн. 

 

        Одним із найголовніших напрямків діяльності  органів виконавчої та 

самоврядної влади є забезпечення виконання дохідної частини місцевих 

БЮДЖЕТІВ. 

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад 

сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх 

фінансової основи та самодостатності. 

      Зміни до Бюджетного, Податкового кодексів України, збільшення мінімальної 

заробітної плати, злагоджена співпраця органів місцевого самоврядування, 

податкової служби, державної адміністрації дали можливість за 2018 рік 

додатково в порівняні з минулим роком отримати фінансовий ресурс до місцевих 

бюджетів району у сумі 9692,6 тис. грн.   Зокрема, по податку на доходи фізичних 

осіб – 5495,6 тис. грн.,  єдиному податку – 2226,9 тис. грн.,  по податку на майно 

(включаючи плату за землю) – 950,4 тис. грн. 

Доходи загального фонду бюджету району за 2018 рік виконано на 105,4 

відсотка. При уточненому плані 78155,7 тис. грн. фактично надійшло 82365,6 тис. 
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грн., що більше запланованого на 4209,9 тис. грн.. Планові надходження власних 

доходів загального фонду місцевих бюджетів базового рівня виконали всі  27 рад. 

Найвищий показник виконання надходження доходів загального фонду по  

Гаївській сільській (150,6%), Мальчовецькій сільській (143,2%), Митківській 

сільській (139,7%), Копайгородській селищній (125%), Маньковецькій сільській 

(120,6%). 

 

На видатки загального фонду з урахуванням коштів субвенцій з Державного 

бюджету  станом на 29.12.2018 року спрямовано 530,00 млн. грн. Порівняно з 

аналогічним періодом  2017 року номінальні видатки загального фонду бюджету 

району зросли  на 97,6 млн. грн. або на 22 %.  

 

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-

культурної сфери району, у тому числі:  

на заклади освіти  –    111,00 млн. грн., 

 (проти аналогічного періоду 2017р. збільшилось на 7,00 млн. грн. або на 6,7 

%) 

на охорону здоров’я  –   60,00 млн.грн.  

(проти аналогічного періоду 2017р. зросли на 1,00 млн. грн.  або на 1,6%) 

на соціальний захист та соціальне забезпечення (з врахуванням субвенцій  

з держбюджету)   –  291,9 млн. грн. 

( проти аналогічного періоду 2017р. зросли на 91,7 млн. грн. або 45,8 %) 

на культуру  –  8,5  млн. грн. 

 (проти аналогічного періоду 2017р. зросло на 0,1 млн. грн. або на 1,2%) 

на фізичну культуру та спорт   –  3,6 млн. грн. 

 (проти аналогічного періоду 2017р. зросли на 0,3 млн. грн. або 1,2 %)  

 

     По спеціальному фонду бюджету району, з урахуванням коштів субвенції на 

соціально-економічний розвиток окремих територій, за 2018 рік проведено 

капітальних видатків в сумі 16,6 млн. грн., з них кошти соціально економічного 

розвитку – 4,02 млн.грн. 
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На поточні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджетів, а саме 

проведення поточних ремонтів та придбання товарно-матеріальних цінностей 

використано 15,4 млн.грн. 

З врахуванням спроможності місцевих бюджетів району та використання усіх 

можливостей наповнення дохідної частини бюджетів за 2018 рік вдалося провести 

ряд заходів по покращенню матеріально технічного становища закладів соціально 

– культурної сфери району та інших установ і закладів, які фінансуються коштами  

місцевих бюджетів району.     

   

     Хочу сказати щирі слова вдячності за такий державницький підхід до 

виконання  бюджетів. 

   

      Щодо ще одного із головних питань економіки суспільства - тіньової 

зайнятості, то задля його вирішення в районі діє робоча група з питань 

ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  та зайнятості населення. 

      За звітний період проведено 10 засідань тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, 11 засідань районної робочої групи з питань забезпечення 

контролю за додержанням законодавства про працю та реалізацію державної 

політики у сфері зайнятості населення.  

       За інформацією управління статистики - середньомісячна заробітна плата 

(згідно Реєстру підприємств, що належать до кола звітуючих ) склала   у 2018 р. – 

7 237 грн.  та  у сільському господарстві – 7 565  грн. 

    Досить активно проводиться робота щодо виконання Програми зайнятості   

населення. Згідно затвердженого графіка проводяться засідання районної робочої 

групи,  досліджується  ситуація щодо фізичних осіб-підприємців. 

     Протягом 2018 року послугами центру зайнятості користувалися 4178 осіб. 

Всього отримали роботу 1353 особи, з них за направленням служби зайнятості 

було працевлаштовано на вільні робочі місця 1171 особу з числа безробітних, що 

становить 109.5% показника минулого року.  

 223 безробітних забезпечено тимчасовою трудовою зайнятістю на 

оплачуваних громадських та тимчасових роботах. Надаються індивідуальні 
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консультації як працівниками Центру, так і роботодавцями, зокрема і на 

підприємствах. 

 

    Важливим пріоритетом діяльності влади є забезпечення  СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН. 

         Протягом звітного періоду забезпечено нарахування та виплату за рахунок 

коштів державного бюджету всіх передбачених законодавством виплат та  

компенсацій пільговим категоріям громадян. 

      Головна увага приділялася реалізації права щодо надання пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг в районі.  

      За 2018 рік зареєстровано та опрацьовано 9926 заяв для призначення субсидій 

по відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива. 

Пільгами на оплату житлово-комунальних послуг скористались  2065 осіб на  

суму 8 млн.155 тис.грн.  

         На придбання твердого палива і скрапленого газу нараховано пільг 625 

особам на суму  1 млн. 98 тис. грн. 

      За рахунок коштів обласного бюджету відшкодовано  витрат на здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд  автомобільним транспортом на 

міжміських  внутрішньо обласних маршрутах загального користування на суму  

298.3 тис. грн. 

         За рахунок коштів районного бюджету відшкодовано  витрат  на здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд  автомобільним та залізничним 

транспортом на міжміських та приміських  маршрутах загального користування 

на суму  212.5 тис. грн.  

         Станом на 01.01.2019 р. на обліку перебуває 689 ветеранів війни з числа 

учасників АТО, в т.ч. 24 особи з інвалідністю, 652 учасників бойових дій, 13 

членів сімей загиблих.  

       На виконання Районної комплексної цільової програми підтримки учасників 

АТО, членів їх сімей, а також сімей загиблих громадян Барського  району, які 

потребують соціального захисту, за  2018 рік виплачено щомісячну грошову 
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допомогу  14 членам сімей  загиблих учасників АТО для компенсації за пільговий 

проїзд в сумі 33,3 тис. грн.. 

   

          За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

сімей загиблих осіб  у вересні 2018 року була виплачена грошова компенсація 

Гуцалу Анатолію Адамовичу для придбання житла в сумі 633,7 тис.грн.  

         За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за 

бюджетною програмою 18 учасників АТО пройшли перепідготовку за професією 

"Водій автотранспортних засобів категорії "СЕ", «С», «Б», «D».   Витрати склали 

–   49,2 тис. грн., забезпечено  безплатними санаторно-курортними путівками 14 

учасників АТО на загальну суму 106,9 тис.грн.. 

          245 учасників  АТО та членів сімей, загиблих з їх числа, отримали у 

власність  земельні ділянки на території району із земель сільськогосподарського 

призначення державної власності для ведення особистого селянського 

господарства та для індивідуального садівництва.  

          Окрім того, у 209 – ти  учасників АТО та членів сімей, загиблих з їх числа, в  

процесі розробки проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

району із земель сільськогосподарського призначення державної власності для 

ведення особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва. 

       Щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування пенсійних 

виплат, то по району нараховується 16135 пенсіонерів, тобто, на одного 

працюючого припадає 2 пенсіонери.  Загальна сума видатків на  виплату пенсій 

склала 352 млн. 390 тис. грн., що на 8 млн. 462 тис.грн.  більше ніж за аналогічний 

період минулого року. 

 

          Однією з базових складових сфери матеріального виробництва в економіці 

району є і  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.  

         На території району зареєстровано і займаються сільськогосподарським 

виробництвом 19 сільськогосподарських підприємств, 2 приватних підприємства, 

68 фермерських господарств, 3 обслуговуючих кооператива та 17,7 тисяч 

особистих селянських господарств. У їхньому користуванні знаходиться 71,7 
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тис.га сільгоспугідь, в т.ч. 60,4 тис.га ріллі, 4,9 тис. га багаторічних насаджень, 0,4 

тис. га сіножатей. 

         Посівна площа під урожай 2018 року складала  40 тис.794 га.  

Валовий збір зернових та зернобобових культур склав 133095 тонн, при 

урожайності 61.8 ц/га. Ранніх зернових та зернобобових культур  зібрано з площі 

12,4 тис.га, намолочено 53,5 тис. тонн при урожайності 43 цнт/га. 

Соняшнику зібрано на площі 12280 га, валовий збір складає  35050 тонн, 

при  врожайності  28,5 га. 

Сою   зібрано на площі 4199 га, валовий збір склав  10764 тонн,  при  

врожайності   25,6 га. 

Кукурудзи    зібрано на площі 8690 га, валовий збір склав  79079 тонн,  при  

врожайності   91 га. 

Урожайність цукрових буряків  склала 516 цнт/га, з площі 384 гектарів  

накопано 19803 тонни, які було  вивезено на Жданівський цукровий завод. 

Під урожай 2019 року посіяно 11432 га озимої пшениці, 1659 га озимого 

ячменю, та 4 га озимого жита, 3826 гектарів озимого ріпаку, що становить 174% 

до прогнозу (2200га). 

479 осіб із 27 територіальних громад подали документи на компенсацію за 

утримання молодняка ВРХ - всього на 788 телят. Загальна сума компенсації 

склала 966,6 тис.грн.. Кошти надійшли на рахунки громадян ще до кінця 2018 

року. 

Завершено розрахунки за земельні частки, паї: із нарахованих 89 млн.704 тис. 

грн.. виплачено 144 млн.444,4 тис. грн., що становить 161 %. Із даної кількості 

виплачено 132 млн.794,4 тис.грн. грішми, 11 млн.500 тис.грн. зерном та 150 тис. 

грн.. послугами та іншою продукцією. 

 

     Поряд з виконанням бюджетних показників  в районі постійно проводяться 

заходи з  БЛАГОУСТРОЮ .  

     В ході проведення робіт із благоустрою території району значна увага 

приділялась приведенню у належний санітарний стан територій населених 

пунктів, санітарної очистки доріг, смуг відводу автомобільних доріг та прилеглих 

до них територій.  



 14 

      На даний час перед нами стоїть питання щодо першого етапу – влаштування 

контейнерних майданчиків на території району. У минулому році Балківська 

громада  отримавши перемогу у ХІУ конкурсі уже його реалізувала на території 

громади.  

     На даний час в місті Бар встановлено 16 контейнерів для ПЕТ пляшки і 200 для 

збору  твердих побутових відходів, в населених пунктах Войнашівської сільської 

ради – 32 контейнери і Балківської сільської ради – 51 контейнер.  

 

      Здійснюючи делеговані повноваження  районна державна адміністрація  

приділяє значну увагу реалізації  завдань і в галузі житлово-комунального 

господарства, реконструкції доріг  та енергетики. 

  У 2018 році  на ремонт доріг місцевого значення витрачено 8 млн. 211 

тис.грн.  із запланованих 8 млн. 333 тис. грн.  

 Поточний  та ямковий ремонт доріг Копайгородського напрямку –  

4млн. 789,46 тис.грн.,  

на об’їзній дорозі біля колишнього Барського цукрового заводу 

- 1 млн.087,61 тис. грн.,  

дороги Лугове-Мигалівці-Супівка-Снітків  

- 229,6 тис. грн.,  

дороги в межах Хмельницька область - с. Ялтушків 

- 1 млн.644,9 тис. грн.,  

                                                          в напрямку Копайгород-Грабівці-Каришків 

 – 460 тис. грн.  

 

         Проведено поточний та ямковий ремонт вулиць комунальної власності 

загальною площею – 13 705,059 кв.м на суму 1 млн.523,685 тис. грн. 

         Ямковий ремонт вулиць і доріг місцевого значення загальною площею 

11304,059 кв. м проведено на загальну суму – 525,322 тис.грн.  

        А також проведено середній, поточний ремонт дороги Т0610 Любар-

Хмільник-Нова Ушиця  протяжністю 3км 400м . Використано -29 млн. 800 тис 

грн.. 

         Належна увага приділяється і розвитку ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ в населених пунктах району.  Комунальним підприємством 

Комаровецької сільської ради проведені роботи з будівництва зовнішнього 
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водогону в селі Комарівці протяжністю 15 км.  Кошторисна вартість проекту -

5400 тис.грн. Роботи виконані в повному об’ємі. 

           Виконана реконструкція мереж водопостачання в с. Терешки за кошти 

громадської організації  на суму 1470 тис. грн; 

           Завершені  роботи  : 

 з реконструкції водогонів по селах Каноніцьке, Заможне, Затоки 

Войнашівської сільської ради протяжністю 3,1 км 

 з реконструкції водогону в с. Мирне протяжністю  3,1 км. Кошторисна 

вартість - 1490 тис.грн. 

 з  будівництва  водогону в с. Горяни протяжністю  5 км. Кошторисна 

вартість - 980 тис.грн.    

 з будівництва водогону в с.Слобода Ходацька – 4,0 км та с.Ходаки 

протяжністю – 4,0 км     

 

        Щодо забезпечення виконання заходів передбачених Програмою 

ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ населених пунктів району, то у цьому році 

проведено роботи з будівництва, модернізації, капітального ремонту освітлення 

вулиць в м.Бар, селах Ходаки, Колосіівка, Сеферівка та смт. Копайгород  

протяжністю 8,55 км на загальну суму – 390,913 тис.грн.    

        

     Від економічної стабільності в регіоні, без сумніву, залежить і стабільний 

розвиток ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ.  

         На даний час проходить реформування освітянської галузі, де основним 

завданням реформи є підвищення якості освіти. 

        Станом на сьогодні в Барському районі функціонує - 29 шкіл: ЗОШ І-ІІІ ст. – 

9, ЗОШ І-ІІ ст. -16 , шкіл – садів 4, в яких навчається 3015 учнів.  

З метою раціонального та ефективного використання підготовки 

конкурентоспроможного випускника сучасної школи на базі навчальних закладів 

освітніх округів створено 4 опорні школи. Всі перші класи забезпечено 

дидактичним матеріалом, меблями, фабрикою друку, створено КУ «Інклюзивно- 

ресурсний центр». 
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    В планах передбачено проведення оптимізації  мережі шкіл. Щоб зберегти 

приміщення шкіл та робочі місця педпрацівників, одним з найкращих варіантом є 

створення навчально- виховних комплексів школа- сад. Саме за такою схемою 

сьогодні працюємо в районі.    Вже створено 14 навчально- виховних комплексів 

школа –сад. В цьому році реорганізовано Мигалівецьку, Гулівську,  

Комаровецьку ЗОШ.  

     Мережа ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ складає  29 закладів. Дошкільною освітою 

охоплено  868 дітей або 95 %. 

     Питання наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках 

впровадження концепції «Нової української школи» яскраво простежується в 

роботі закладів освіти.  

          Підвезення дітей здійснюється 14  шкільними автобусами та 4 приватними 

перевізниками. На ремонти шкільних автобусів використано 117 тис. грн.. 

         В усіх навчальних закладах у  2017-2018 н. р. забезпечено гаряче харчування 

школярів. Середня вартість харчування становить - 12 грн. Активно допомагають 

у співфінансуванні процесу харчування дітей сільські ради та приватні 

підприємці. 

         В конкурсі проектів розвитку територіальних громад Вінницької області 

2018р. наші освітяни стали переможцями 2 проектів: 

1. Капітальний ремонт приміщення Чемериського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.. – ДНЗ» - 

«Нова українська школа – тепла і затишна» 

2. «Тепло і затишок школи – здоров’я, перемоги, успіхи дітей» Верхівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.. 

          Ще одне із пріоритетних завдань стратегії освітньої галузі - питання 

енергозбереження. 

          За звітний період 2018р. замінено вікон та дверей на суму 205 тис. грн.  

        Всі школи району переведено на альтернативні види палива, що призвело до 

значної економії коштів.  

    Щодо  зміцнення матеріально - технічної бази закладів освіти району,  то з 

різних джерел фінансування залучено кошти в сумі 2 млн. 15 тис. 217 грн 

(батьківські, спонсорські та місцевого бюджету). 
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   По капітальному ремонту проведено перекриття даху у  Каришківській ЗОШ, 

Терешківській ЗОШ, Комаровецькій ЗОШ, Митківській ЗОШ. На даний  час 

проводяться ремонтні роботи у Верхівській ЗОШ щодо створення дитячого 

садочка та Комаровецькій  ЗОШ. Заплановано заміну вікон та ремонт системи 

опалення у Чемериській ЗОШ згідно  проекту обласного конкурсу 

територіальних громад.  

 

            Одним із пріоритетів в роботі органів влади є ОХОРОНА ДИТИНСТВА, 

зокрема, організація оздоровлення і відпочинку дітей, попередження і подолання 

дитячої бездоглядності і безпритульності.  

        Протягом оздоровчого періоду 2018 року в районі охоплено різними видами 

оздоровлення та відпочинку 723 дитини, із них  360 дітей відпочили в 

пришкільних таборах міста та району, 94 дитини оздоровлено в таборах в межах 

області та поза її межами. 

      На організацію ОЗДОРОВЧОЇ КОМПАНІЇ в 2018 році в районному та 

міському бюджеті було передбачено 836 тис. 500 грн.              

        Із них на організацію оздоровлення дітей  в оздоровчому таборі Фортуна – 

398 тис. грн. та  на організацію відпочинку дітей у пришкільних таборах міста та 

району – 138 тис.500 грн. Також на покращення матеріально-технічної бази КЗ 

оздоровчий табір «Фортуна» виділено  300 тис. грн. з місцевого бюджету. 

     При розподілі путівок першочергова увага приділяється дітям пільгових 

категорій сімей, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та 

іншим визначених категорій сімей в межах виділених коштів. 

          Станом на 01 січня 2019 року на первинному обліку перебуває 116 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі діти влаштовані у 

сімейні форми виховання, тобто під опіку, у прийомні сім’ї та дитячі будинки 

сімейного типу, що складає  100 %.  

         З початку року на території району посиротіло 9 дітей. Усі діти влаштовані 

до сімейних форм виховання.  

 Сьогодні жодна дитина із району не перебуває в інтернатному  закладі. 

Досягли ми цього шляхом проведення роз’яснювальної роботи з родичами дітей 

та безпосередньо з дітьми. 
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           Розвиток альтернативних форм виховання призвів до збільшення в районі 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На території нашого 

району  сьогодні функціонує 4 прийомні сім’ї та 6 дитячих будинків сімейного 

типу, у яких виховується 48 дітей.  

          У порівнянні з іншими районами у нас найбільший відсоток дітей, 

влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.  

         З метою захисту прав та законних інтересів дітей щомісяця проводяться 

засідання районної комісії з питань захисту прав дитини, профілактичні рейди 

такі,  як "Вулиця", "Вокзал", «Ринок», «Комп'ютерні клуби», „Нічне кафе" з 

метою виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Таких  

виїзних рейдів по території району проведено 47 та обстежено 58 сімей.  

        В ході акцій, приурочених до відзначення  державних та релігійних свят, діти 

пільгових категорій постійно отримують цінні подарунки.    

        Відповідно до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт за рахунок 

державної субвенції у Барському районі на території Войнашівської сільської 

ради придбано будинок для двох дітей-сиріт. 

        

        Що стосується СПОРТИВНОГО ЖИТТЯ району,  то слід зауважити те, що 

наявна спортивна база дає можливість на належному рівні проводити 

фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу, прийом обласних та 

всеукраїнських змагань з різних видів спорту. 
       На галузь фізичної культури та спорту в 2018 році передбачені кошти в сумі 

3млн. 566 тис. грн. 

        З  місцевого бюджету використано 2 млн. 569 тис грн.., а також 1 млн. 294 

тис.429 грн. з фонду соціально-економічного розвитку на утеплення фасаду  та 

реконструкцію спортивної школи. 

      В даній галузі працює 20 тренерів та 12 інструкторів зі спорту. Займається 540 

дітей різного віку в 5 відділеннях: футбол, баскетбол, вільна боротьба, легка 

атлетика та лижні гонки. 



 19 

     Найбільшого результату в цьому році в спортивній галузі досягли спортсмени  

Казік Олександр та Кучерявий Сергій - двохразові срібні призери ХХІІІ зимових 

олімпійських ігор, які відбулися в Пхьончхані, Південна Корея.  

      Нещодавно за кошти обласного бюджету для Олександра Казіка, який 

представить Україну на Чемпіонаті світу в Канаді в лютому 2019 року, придбано 

спеціальний велотренажер, що відповідає всім вимогам і параметрам для 

проведення повноцінних тренувань.  

       Вихованець клубу східних єдиноборств «Дао» ім. Юрія Барди Ваврух Віталій 

на чемпіонаті світу з кікбоксингу в Києві в віковій категорії 14-15 років став 

чемпіоном світу з кікбоксингу. 

        Бородкін Дмитро, Плахотнюк Юрій, Сауляк Дмитро стали чемпіонами 

України з УШУ та кікбоксингу в своїх вікових категоріях  

       Вихованці шести вікових груп Барського відділення ОСДЮСШОР з 

волейболу стали чемпіонами області серед районів та чемпіонами спартакіад 

серед школярів у відповідних вікових групах. З них 26 дітей виступають в складі 

збірної області на чемпіонатах України, де 7 вихованців стали призерами 

чемпіонату України, а також 8 чоловік виступають в вищій лізі України з 

волейболу.  

     Вихованки КЗ РДЮСШ «Колос» Скорбатюк Наталья, Краєвська Ольга, 

Антонюк Тетяна  в складі жіночої команди суперліги «Київ-Баскет» стали 

чемпіонами України , всі троє дівчат влючені до національної збірної України з 

баскетболу 

     Надалі головним завданням залишається реалізація заходів, спрямованих на 

формування та подальше вдосконалення сфери фізичної культури і спорту. 

 

КУЛЬТУРА  

        Не втрачаються позиції щодо впровадження державної політики в галузі 

культури. 

       Збережено мережу закладів культури району, до складу якої входить 94 

установи культури ( 130 працівника). Працює 7 колективів з почесним званням 

«народний» та 4 колективи, яким присвоєно звання «зразковий». При клубних 

закладах діє 346 клубних формувань та 265  аматорських колективів.  
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       За звітний період працівниками галузі реалізовано ряд масштабних 

національно-патріотичних мистецьких проектів та заходів. 

      За минулий рік  учасники художньої самодіяльності та народні – зразкові 

аматорські колективи Барського району прийняли участь в 8 обласних, 9 

Всеукраїнських та в 4 міжнародних конкурсах і фестивалях, де гідно відстояли 

честь району, отримавши призові місця. 

        За підсумками господарської діяльності протягом року покращено 

матеріально-технічну базу закладів культури району.  

    Виконано ремонти  в 16 клубних закладах та 2 бібліотеках на суму 828  

тис.грн.  

        Назву лише, де проведено найбільший обсяг робіт в клубних закладах: 

    - перекрито дах Гаївського будинку культури - 550,0 тис. грн.( інші кошти );  

 

   - здійснено реконструкцію та встановлення опалення в  Ялтушківському клубі- 

89,2 тис. грн., (місцевий бюджет, інші кошти); 

 

   -  забезпечено ремонт фойє Мар’янівського  будинку культури – 30, 0 тис. грн., 

(інші кошти); 

 

-  перекрито дах клубу с.Митки на суму – 45,8 тис.грн. ( місцевий бюджет, інші 

кошти); 

 

- проведено поточний  ремонт великої зали сільського будинку культури с.Лісове 

– 23 тис.грн.; 

 

 

       На технічне забезпечення сільських клубних установ району використано 

115,0 тис. гривень з бюджетів місцевих громад та спонсорських коштів.  

          

       Впродовж звітного періоду проводилась належна робота і в галузі ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я  

        В травні 2018 року  Комунальна установа «Барський районний медичний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» реорганізовано в Комунальне 

некомерційне підприємство  Барської районної ради.          

          В червні  укладено договір з Національною службою здоров’я України та за 

Наказом Міністерства охорони здоров'я України  отримано  відповідну ліцензію. 
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         З квітня 2018 року  комунальним некомерційним підприємством проводиться  

кампанія з вибору лікаря, здійснюється моніторинг підписання декларацій. На 

даний час 75 % населення  підписали  декларації з лікарями первинної медичної 

допомоги.     

       За звітний період покращено матеріально-технічну базу центру ПМСД, 

закуплено медичного обладнання на суму 115331 грн. Закуплені  

електрокардіографи на суму 199000 грн. Проведено капітальний ремонт  даху 

АЗПСМ с. Ялтушків на суму 53,4 тис. грн. . 

         

         ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАЙОННОЮ ЛІКАРНЕЮ крім надання належної 

медичної допомоги населенню району також  продовжується робота по 

зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази закладу. Постійно, при 

можливості, проводяться будівельні, капітальні ремонти та закупівля медичного 

обладнання.  

         А саме: продовжуються роботи із реконструкції інфекційного відділення: 

утеплення та оздоблення фасадів, влаштування внутрішніх мереж 

водопостачання, каналізації, бетонні роботи по формуванню підлог. 

          Вартість виконання робіт – 3757.5 тис. грн. Кошти державного та місцевого 

бюджетів. 

          Завершено  реконструкцію педіатричного відділення. Загальна вартість 

проекту 1407,0 тис. грн., профінансовано повністю. Кошти державного і 

місцевого бюджету. 

          Проведено:  

- капітальний ремонт приміщень терапевтичного корпусу. Вартість робіт 296,9 

тис. грн., кошти бюджетні. 

- ремонт приміщень операційного блоку хірургічного відділення із заміною 

елементів системи опалення. Вартість 50,0 тис. грн. Кошти благодійні. 

- ремонт приміщень рентген кабінету. Вартість 100,0 тис. грн., кошти бюджетні. 

- ремонт чотирьох санвузлів поліклініки із заміною дверей. Вартість 50,0 тис. грн., 

кошти міського бюджету. 



 22 

           Завершено фінансування капітального ремонту покрівлі харчоблоку із 

влаштуванням шатрового даху і утепленням. Загальна вартість 733.9,0 тис. грн., 

профінансовано повністю. Кошти державного і місцевого бюджетів. 

        Виготовлена ПКД з реконструкції поліклініки із заміною вікон на 

енергозберігаючі. Вартість 100,0 тис. грн.. Кошти бюджету, профінансовано. 

По матеріальній  базі придбано: 

  - обладнання і предмети довгострокового користування для педіатричного 

відділення. Загальна сума 207,2 тис. грн., профінансовано 150,2 тис. грн.. 

Капітальні видатки; 

-  обладнання і предмети довгострокового користування для інших відділень на 

суму 10,3 тис. грн. Капітальні видатки. 

- ендоскопічну систему для лапароскопії. Вартість 890,0 тис. грн., кошти 

держбюджету. 

 

 

       

Шановні колеги!   

 

Звітний рік був непростим, але, водночас, і продуктивно напруженим. Це 

дозволило нам разом конкретно планувати та послідовно виконувати поставлені 

завдання. В переважній більшості ефективність нашої діяльності стала можливою 

завдяки активній діяльності депутатів всіх рівнів, громадськості району. Важлива 

й сама атмосфера, в якій ми працювали у звітному періоді. Були суперечки, 

полеміка, але ми незмінно виходили на необхідні для жителів району 

конструктивні рішення. Переконаний, що такий підхід вдасться зберегти і надалі. 

Дякую усім за повсякденну працю, за внесок у розвиток Барського району і 

добробут його мешканців. 

Дякую усім, хто не тільки на словах, а й конкретними справами розбудовує 

та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, наш район, хто працює на благо 

району, будує, ремонтує, прибирає, вчить та виховує наших дітей, хто лікує нас і 

долучає до культурних цінностей. 



 23 

Разом з тим, треба визнати, що у міру певних об’єктивних та суб’єктивних 

причин залишилися невирішені проблеми, які, сподіваюсь, ми здолаємо разом. 

Отже є над чим працювати. 

А основним стратегічним напрямком діяльності райдержадміністрації на 

2019 рік є: 

- забезпечення виконання Закону України «Про добровільне об`єднання 

територіальних громад», при втіленні якого громадам перейдуть повноваження 

від державних органів влади і вони зможуть самостійно вирішувати питання 

розвитку своїх територій; 

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах 

бюджетної сфери та житлово-комунального господарства:  

- провести реконструкції систем опалення Комаровецької, Каришківської, 

Ялтушківської ЗОШ; 

           - здійснити ремонтні роботи по закладах культури с.Мар’янівка, 

с.Комарівці, с.Гайове, с.Маньківці,с.Українське,  с.Чемериське, с.Шершні; 

 

 - забезпечення сталої роботи мережі закладів освіти та охорони здоров’я :   

- провести капітальні ремонти дахів Маньковецької, Гармацької, 

Копайгородської,  Комаровецької,  Ялтушківської ЗОШ та  Балківського  НВК;    

- забезпечити будівництво спортивних майданчиків з влаштуванням 

синтетичного покриття в  Копайгородській та Ялтушківській ЗОШ; 

- здійснити капітальний  ремонт приміщень №1 Луко-Барського НВК, 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини сіл Попівці, Ялтушків, 

Терешки,  Балки та смт. Копайгород; 

- завершити реконструкцію поліклініки, інфекційного відділення. Облаштувати 

шатровий дах терапевтичного корпусу. 

- участь у міжнародних і національних фондах та програмах міжнародного 

співробітництва (інвестиційна діяльність); 

- відродження культурних цінностей; 

- створення умов для розвитку громадянського суспільства шляхом 

забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості у 

діяльності районної державної адміністрації . 

        Наша держава знаходиться в процесі дуже важливих реформ, ускладнених 

зовнішнім збройним конфліктом та іншими міжнародними чинниками. Барський 
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район як вагома складова Вінниччини відчуває всі позитивні та негативні 

наслідки цього складного, болісного, але безумовно перспективного процесу змін 

українського суспільства. 

        Переконаний, що разом, конструктивно і зважено, послідовно і прагматично 

ми здатні успішно виконати всі завдання, озвучені в заключній частині мого 

громадського звіту. 

 

Дякую за увагу! 

 

 

 

        

 


