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Публічний звіт 

голови районної державної адміністрації В.В. Саволюка 

про   роботу Барського  району у 2017 році 

 

       У відповідності до ст. 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», наказу Національного агентства  України з питань державної 

служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку 

проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» районною 

державною адміністрацією підготовлено звіт про свою діяльність за попередній 

рік. 

        Районна державна адміністрація як  орган виконавчої влади на районній 

адміністративно-територіальній одиниці, керуючись Законами України «Про 

місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування», регламентом 

роботи районної державної адміністрації забезпечувала реалізацію державної 

політики у всіх галузях життєдіяльності району та  виконання в межах своєї 

компетенції Законів України, Постанов Верховної Ради і Уряду та делегованих 

районною радою повноважень. 

         Розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність  реалізації 

державної та регіональної політики активно і послідовно здійснювала заходи, для 

забезпечення дієвого і результативного функціонування виконавчих органів, в 

ході їх тісної співпраці  з сільськими радами, територіальними підрозділами щодо 

практичного втілення в життя заходів спрямованих  на зростання добробуту і 

соціальних стандартів життя барчан. 

     Задля виконання вищезазначених пріоритетів було упорядковано структуру 

апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації. 

      Структура складає:  13 структурних підрозділів, з них 3 управління, 6 

відділів, 3 сектори та служба у справах дітей та апарат райдержадміністрації в 

який входять - 6 відділів, 1 сектор, 2 головні спеціалісти. 

      Спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування досягнуто 

позитивних результатів по виконанню основних цілей зазначених  в Карті 

пріоритетів, що  відповідають стратегії збалансованого регіонального розвитку на 

період до 2020 року. 

         Одним з першочергових завдань  є забезпечення безпеки життєдіяльності 

населення району, оперативного реагування на виклики та загрози національній 

безпеці. 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 14 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, де було розглянуто 39 питань, чотири з яких 

направлених на ліквідацію надзвичайної ситуації, 19 - на виконання заходів з 

попередження надзвичайних ситуацій. 

      118 осіб керівного складу цивільного захисту підприємств, установ, 

організацій району пройшли навчання з підготовки щодо дій населення у випадку 

надзвичайних ситуацій. 
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   58 громадян призвано на строкову службу чим забезпечено виконання 

завдання понад 110%.  Укладено    контрактів    на    військову    службу   з  44 

особами.           

       Важливим питанням залишається надання допомоги та підтримки 

учасникам антитерористичної операції та їх родинам. 
       У 2017 році звернулося 97 учасників антитерористичної операції з 

клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них 64 громадян вже отримали 

накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 112 га. 

      Разом з тим, 89 учасникам антитерористичної операції вже передано у 

власність 169 га земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства та індивідуального садівництва.  

        

                                                                          Виконання бюджетних показників 

 Наступним завданням районної державної адміністрації є проведення заходів 

щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Доходи загального фонду бюджету району та міста  за 2017 рік виконано на 

104.1 відсотків. При плані 164,8 млн. грн. фактично надійшло 158,3 млн. грн., що 

більше на 6,5 млн. грн., у тому числі:  

- районний бюджет виконаний – на 104,6 %, додаткові надходження -2,0 

млн.грн. 

- бюджет об’єднаної територіальної громади – на 100,4%, додаткові 

надходження – 0,4 млн. грн.; 

- бюджет  селищної ради  виконаний на 129,2%, додаткові надходження – 0,5 

млн. грн. 

-  бюджети сільських рад  виконані на 116,5%, додаткові надходження – 3,7 

млн. грн. 

Планові надходження власних доходів загального фонду місцевих бюджетів 

базового рівня виконали всі  27 рад. Найвищий показник річного надходження 

доходів загального фонду по Гулівській сільській раді (148,0%), Митківській 

(142,7%), Мальчовецькій (137,8%), Верхівській (134,1%), Гаївській (131,8%). 

На видатки загального фонду з урахуванням коштів субвенцій з Державного 

бюджету  станом на 31.12.2017 року спрямовано 432,4 млн. грн. Порівняно з 2016 

роком номінальні видатки загального фонду бюджету району зросли  на 31,7 млн. 

грн., або на 7,9 %.  

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-

культурної сфери району, у тому числі:  

на заклади освіти -103.9 млн грн., (проти 2016 року зросли на 5,6 млн. грн., 

або на 5,6 %) 

на охорону здоров’я-59,9 млн.грн. (проти 2016 року зросли на 23,3 млн грн. , 

або на 45%) 

на соціальний захист та соціальне забезпечення (з врахуванням субвенцій  

з держбюджету)- 200,2 млн. грн.(проти 2016 року зросли на 45,8 млн грн., або 

29,0 %) 

на культуру -8,4  млн. грн. (проти 2016 року зменшились на 1,7 млн.грн., або 

на 20 %, передано музичну школу та районну бібліотеку на фінансування до 
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Барської ОТГ) 

на фізичну культуру та спорт-3,3 млн . грн. (проти 2016 року зросли на 0,7 

млн. грн., або 28,3 %)  

     По спеціальному фонду бюджету району, з урахуванням коштів субвенції на 

соціально-економічний розвиток окремих територій, передбачено кошти на 

капітальні видатки в сумі 24,1  млн. грн., з них кошти соціально економічного  

розвитку – 12.0 млн. грн., та проти 2016 року коштів субвенції використано на 6,3 

млн. грн. більше. 

 На поточні видатки у 2017 році, а саме проведення поточних ремонтів та 

придбання товарно-матеріальних цінностей використано 11,1 млн.грн., проти 2016 

року (16,1 млн.грн.) зменшено на 5,0 млн.грн. (передано школи міста на 

утримання до Барського ОТГ).  

 Виходячи з позитивної динаміки виконання усіх місцевих бюджетів та 

використання усіх можливостей наповнення дохідної частини бюджетів в 2017 

році, вдалося провести ряд заходів по покращенню матеріально технічного 

становища закладів соціально – культурної сфери району, та інших установ та 

закладів, які фінансуються коштами  місцевих бюджетів району.       

 

                                                                              Розвиток галузей економіки 

  Важливе значення у забезпеченні збалансованого економічного розвитку 

району має стабільна робота однієї із основних галузей господарського комплексу 

– промисловість. 

      9 підприємств основного кола звітності району, де працює 832 працівника 

представляють промисловий комплекс району. 

 Обсяг реалізованої промислової продукції за 2017 рік склав 493,6 млн.грн., що 

на 59,4% більше рівня 2016 року. Та становить 1,2% до всієї реалізованої 

продукції по області. 

Питома вага реалізованої продукції підприємств харчової і переробної 

промисловості становить 71,0% до всієї реалізованої продукції промисловості 

району, галузі машинобудування 25,3%, легкої промисловості 0,8%, добувної  

2,1%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу складає 9,5 

тис.грн.(166,1%) до рівня минулого року. 

За січень - грудень 2017 вироблено промислової продукції на суму 490,0 

млн.грн., що на 69,7% більше рівня 2016 р. (12 місце серед районів області). 
      Провідне місце в економіці району займає, також і харчова та переробна 

промисловість району.  За  2017 року індекс виробництва промислової продукції 

по харчовій та переробній галузі району в порівнянні до відповідного періоду 

попереднього року складає 198,5%. За цей період збільшено виробництво  соків 

фруктових та овочевих – на 210,9% . 

 Питома вага виробництва галузей промисловості  у відсотках до загального 

обсягу виробництва складає: 

 харчова та переробна промисловості  – 69,8%. (342,2 млн грн); 

 машинобудування та мелообробка      – 26,9 % (131,7 млн. грн.) 

 інші галузі                                               –  2,5 % (12,1 млн.грн.)      

 легкої промисловість                              – 0,8% (4,0) млн.грн.; 
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        Важливою ланкою в економіці району є мале підприємництво. Станом 

на 01 січня 2018 року зареєстровано суб’єктів малого підприємництва всього 1880 

одиниць, з них юридичних осіб – 305, фізичних осіб-1575, що складає відповідно 

93,0 % до минулого року.  

      Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва  19 одиниць. 
      За даними моніторингу у 2017 році започаткували діяльність 402 

новостворених суб’єкти господарювання, що  на 98,0% більше порівняно з 2016 

роком, із яких 30 – юридичних осіб (на 30,4% більше) та 372 – фізичних осіб-

підприємців (на 96.8% більше). 

Чисельність працюючих у 2017 році у малого та середнього підприємництва– 

3531 шт.од., що  на 396 одиниць більше минулого року. 

Cума надходжень до бюджетів усіх рівнів у 2017 році становила 190,0 млн. грн. 

в  т. ч . від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва 103,3 млн. 

грн., що склала 54,4% від загальних обсягів надходжень, та  на 22,2% (18,8 

млн.грн.) більше ніж у 2016 році.  

Сума надходжень до місцевого бюджету 137,3 млн. грн. в т.ч. від діяльності 

суб’єктів малого та середнього підприємництва – 74,4 млн.грн., що склала 54,2%  

від загальної суми надходжень та в порівнянні з 2016 роком  зросла на 50,3%, або 

на 24,9 млн. грн.  

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

оподаткування (єдиний податок),  надходження  до бюджету у 2017 році  зросли 

на 4,3 млн. грн. і  склали 10,4 млн. грн., або 7,6% від загальної суми надходжень до 

місцевих бюджетів.  

 

                                                                                   Інвестиційний розвиток 

   Одним із наступних напрямків діяльності районної державної адміністрації є 

активізація інвестиційної діяльності на підпорядкованій території та посилення 

співробітництва з міжнародними фінансовими і донорськими організаціями. 

"Працювати відкрито і зрозуміло", - саме такого принципу дотримуємося  у 

сфері залучення інвестицій. І це дає конкретні результати. Саме тому за даним 

показником район входить до п’ятірки кращих в області. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) внесених в 

економіку району з початку інвестування на 1 жовтня 2017 р. становив 9,6 млн. 

дол. США, та в розрахунку на одну особу населення склав 187,0 дол. 

У січні–вересні 2017р. в економіку району іноземними інвесторами вкладено 

1.3 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). 

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові 

підприємства харчової промисловості, на яких зосереджено 73,9% всього капіталу 

нерезидентів.   Питома вага Барського району у загальному підсумку по району 

становила 4,9%, 

  Станом на сьогодні  реалізовані та в стадії реалізації 4 інвестиційні проекти: 

  вже функціонують чотири сонячні електростанції – на територіях Барської 

міської ОТГ, Верхівської, Войнашівської сільських рад та в Копайгородської 

селищної  ради на площі 44 га, потужністю 21,4 МВТ; 

    - завершено реконструкцію приміщення під приймальний пункт з міні сир-

цехом с. Терешки – 8 робочих місць; 
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    -  на фазі завершення будівництво фруктосховища з регульованим газовим 

середовищем с.Терешки, потужністю 5,0 тис.тонн – 12 робочих місць.; 

    - будівництво фруктосховища з регульованим газовим середовищем 

с. Попівці ,потужністю 3,6 тис.тонн – 8 робочих місць (готовність 50%). 

                                                                                                           Торгівля 

  Важливим завданням є також і розвиток сфери торгівлі, побутових послуг та 

ресторанного господарства. 
Населення району обслуговує 383 підприємств роздрібної торгівлі,  в тому 

числі 25 закладів громадського харчування. Загальний обсяг роздрібного 

товарообороту підприємств – юридичних осіб, які здійснюють діяльність з 

роздрібної торгівлі та ресторанного господарства по району за  2017 рік склав 

майже 187,7 млн. грн. В розрахунку на одну особу населення роздрібний 

товарооборот становить 3634 грн. проти відповідного періоду минулого року 3363 

грн. та 142,5 % до минулого звітного періоду. 

   Покращилися показники  торгівлі товарами суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 Зовнішня  торгівля товарами  у  районі за 2017 рік склала  на ескпорт – 24,7 

млн.дол.США , або 169,1% до відповідного періоду минулого року,  імпорт – 3,5 

млн. дол. США, що складає 158,5 % до відповідного періоду 2016 року.  

 

                                                                                               Сільське господарство             

Аграрний сектор є провідною галуззю економіки і має значний потенціал для 

розвитку району. 
 Станом на 01 січня 2018 р. на території району зареєстровано і займаються 

сільськогосподарським виробництвом 19 сільськогосподарських підприємств, 2 

приватних підприємства, 68 фермерських господарств, 2 обслуговуючих 

кооператива та 17,7 тисяч особистих селянських господарств. У їхньому 

користуванні знаходиться 81.2 тис.га сільгоспугідь, в т.ч. 65.3 тис.га ріллі, 5.4 тис. 

га багаторічних насаджень, 2.4 тис. га сіножатей. 

Посівна площа під урожай 2017 року складала  60,3 тис.га, в т.ч. ярих культур 

посіяно на площі  33,1 тис.га, із яких посіяно гороху на площі 811 га, ярого 

ячменю 1955 га, пшениці 531 га, вівса 174 га. Крім того посіяно 11318 га 

кукурудзи на зерно, 463 га цукрових  буряків, 10288 га соняшнику, 5368 га сої, 

6082 га картоплі та 1205 га овочів. Площа посіву озимих зернових культур 

становила 11,5 тис.га, в тому числі озима пшениця 9838 га, оз. ячмінь 1604 та 30га 

оз жита. Крім того збереглось 2117 га озимого ріпаку.  

     Найбільшу питому вагу 54 % у структурі посівних площ району займають 

зернові та зернобобові культури, 45.0 % - технічні, 1 % кормові. 

Хлібороби Барського району доклали не мало зусиль та вмінь, щоб отримати 

вагомі досягнення. А саме одержано понад 160,5 тис. тонн зерна (100,5%) до рівня 

минулого року, при урожайності 62,1 цнт/га,  

    Як показали результати жнив, саме завдяки посівам озимих культур, зокрема 

озимої пшениці, сільгоспвиробники отримали значний валовий збір зерна. 
     Із загального валового збору зернових культур, кукурудзи на зерно отримано 

понад 80,8 тис. тонн (178,4%) при урожайності 70,4 центнера з кожного гектара. 

Зібрано насіння соняшника – 26,4 тис. тонн, урожайність склала 31,2 цнт/га, 
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ріпаку 19,1 тис. тонн, при середній урожайності – 31,7.                                                      

Зібрано плодово-ягідної продукції 24.5 тис. тонн.  Посаджено молодих садів на 

площі 290 га, що на  95 га більше 2016 року.                                                                              

Розвитком галузі тваринництва займаються 4 сільськогосподарських  

підприємств, з яких 1 фермерських та 3 товариств з обмеженою відповідальністю.            

Індекс обсягів виробництва валової продукції тваринництва  склав – 101,8%, та 7 

місце серед районів області. В т.ч в сільськогосподарських підприємствах 99,6%, в 

господарствах населення –  101,0%. 

В усіх категоріях господарств вироблено 242,3 тонн молока, 37,1 тонн м’яса 

(реалізація),  В порівнянні з 2016 роком обсяги реалізації м’яса зросли на 15,7%, 

обсяги виробництва молока зменшились на 0,6%.                                      

Рівень середньомісячної заробітної плати штатного працівника сільського 

господарства в 2017 році склав 7369 грн, і зріс на 118,4% або у 2,2 рази порівняно 

з минулим  роком.                                                                                  

 Земельні відносини                                     

       В 2017 році проведена робота щодо збільшення орендної плати за 

користування земельними ділянками. Загальна площа орендованих земель 37349 

га. Нараховано орендної плати в сумі 42.9 млн. грн.., фактично виплачено 

орендодавцям 128.4 млн.грн.  що складає 299% та сплачено 23 млн.грн. податку до 

бюджету. Середній розмір орендної плати становив 9.6 % від нормативної 

грошової оцінки землі, що більше минулорічного показника у 3 рази. 

       За  оренду майнових паїв виплачено орендодавцям 16,5 тис.грн., що 

становить 100 % від нарахованої орендної плати за землю згідно укладених 

договорів.  

       У 2017 році Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області 

по Барському району надано в оренду та поновлено договори оренди 5 земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Середня 

орендна плата їх становить 4417,74 грн. за 1 га.  

      Приємно відмітити, що на базі підприємств аграрного сектору району 

проводяться обласні семінари-наради, а сільгоспвиробники є активними 

учасниками всеукраїнських виставкових заходів. 
                                                                                           

                                                                                                                            ЦНАП 

На сьогодні  в райдержадміністрації  створено та діє на належному рівні  відділ 

надання адміністративних послуг та відділ державної реєстрації. Для належного 

функціонування та кращого зручного доступу населення відділи розміщено на 

першому поверсі, призначено адміністраторів, затверджено переліки 

адміністративних послуг, облаштовано інформаційні та технологічні стенди. 

     В Центрі надається 126 адміністративних послуг. 

     За січень - грудень 2017 року через ЦНАП надано 14700 адміністративних 

послуг, що становить 103,5% до відповідного періоду минулого року. 

Середньомісячний показник наданих послуг через центр складає - 1225 послуг. 

В структурі наданих адміністративних послуг найбільша питома вага припадає 

на послуги у сфері земельних відносин 70,7%,  послуги з реєстрації майна – 17,2%, 

послуги з питань  міграційної служби – 8,1%, інші види послуг – 4,0%. 
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За 12 місяців 2017 року за платні послуги, які надаються через ЦНАП, 

надійшли кошти до районного бюджету в сумі – 447,5 тис.грн., темп росту до 

відповідного періоду 2016 року склав 168,6%. 

                                                                                                                            

ОСВІТА 

  Протягом 2017 року забезпечено поступальний розвиток освітньої галузі. 

Створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. 

У рамках децентралізації освіту уряд визначив, як основну серед решти реформ в 

Україні.  

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 навчальний рік 

включає 34 загальноосвітніх заклади з них 29 в сільській місцевості, в яких  

навчається 5 193 учнів. 22 дошкільні навчальні заклади, в яких виховується 1 796  

дошкільнят. Надають послуги школярам 870 педагогічних працівників. 

 В усіх навчальних закладах забезпечено гаряче харчування школярів. Середня 

вартість харчування становить - 12 грн. Активно допомагають у співфінансуванні 

процесу харчування дітей сільські ради. Діти учасників АТО харчуються  

безкоштовно. 

Також в районі  функціонує 4 середніх навчальних заклади, де навчається 

більше 2,0 тис студентів з 33 спеціальностей. 

  На перспективу в галузі освіти передбачено проведення оптимізації  мережі 

шкіл. Щоб зберегти приміщення шкіл та робочі місця педпрацівників, одним з 

найкращих варіантом є створення навчально- виховних комплексів школа- сад. 

Вже створено 11 навчально- виховних комплексів школа – сад. В цьому році 

планується реорганізація Терешківської, Мигалівецької, Гулівської, Івановецької, 

Кузьминецької, Комаровецької, Митківської, Верхівської , Маньковецької  ЗОШ. 

        Із метою створення комфортних та безпечних умов навчання дітей, 

покращення матеріально - технічного забезпечення в школах району проведено: 

поточні ремонти класів, кабінетів, коридорів, актових зал, спортзалів, поновлено 

та придбано стенди, замінено шкільні меблі та столи. Облаштувано паркани 

Митківської, Лісівської, Кузьминецької та Окладнянської ЗОШ-сад, Балківського 

НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІ ст., Матейківського НВК «ЗОШ І-ІІІст. 

     Залучено 6,9 млн.  грн., зокрема за рахунок субвенції з державного бюджету 

– 3,3 млн. грн., місцевого бюджету – 3,6 млн. грн. 

Проведено капітальні ремонти на суму 5,5 млн грн.  Зокрема:                                                                    

Мигалівецька ЗОШ   - 1500.0 тис. грн.;                               

Войнашівська ЗОШ  - 800.0 тис. грн.;                                

Терешківська ЗОШ   - 800.0 тис. грн.;                                   

Митківська ЗОШ       - 600.0 тис. грн.;                                   

Комаровецька ЗОШ   - 700.0 тис.грн.;                                   

Кузьминецька  ЗОШ   - 50.0 тис. грн.;                               

Каришківська ЗОШ    -140.0 тис.грн.;                                   

Кузьминецький ДНЗ   - 101,0 тис. грн.. 

 

Встановлено сонячні батареї -Поповецький ДНЗ -147,0 тис. грн.   

Придбано комп’ютерне обладнання – 355,0 тис.грн.            
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Враховуючи пріоритетність питання енергозбереження замінено вікон та 

дверей на суму 1 млн. 538 тис. грн.  

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

значної економії коштів.  На даний час заклади освіти забезпечені твердим 

паливом на 100%. 

                                                                     Програма “Шкільний автобус” 

       Підвезення дітей здійснюється 14 шкільними автобусами та приватними 

перевізниками. На даний час існує потреба в придбані 7 шкільних автобусів для 

перевезення дітей в селах Кузьминці, Чемериське, Сеферівка, Митки, Матійків, 

Верхівка, Мигалівці.  

В 2017 р. придбано шкільний автобус по співфінасуванню 70х 30 вартістю 1 

млн. 650 тис.грн. Для проходження техогляду використано 47 тис. грн. на ремонт 

шкільних автобусів до 82 тис. грн. 

Охорона здоров’я 

 Впродовж звітного періоду, проводилась належна робота і в галузі охорони 

здоров’я.  

Консолідований бюджет закладів охорони здоров’я Барського району на 2017 

рік складав 59,4 млн.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями –44,5 

млн.грн., медикаменти – 1,6 млн. грн., харчування – 624,9 тис.грн., енергоносії – 

4,9 млн.грн., капітальні видатки – 7,3 млн.грн. 

Середня заробітна плата становила – 4904 грн., в в.ч  лікарів - 6959 грн. 

середніх медичних працівників – 4829 грн. Заборгованість  станом на 01.01.2018 р 

відсутня. 

Первинну медицину в районі забезпечує КУ «Барський районний медичний 

центр первинної  медико – санітарної допомоги ».  В складі центру знаходяться -  

14 амбулаторій ЗПСМ,   7 ФАПів, 25 ФП та 11 медичних пунктів. На даний час  в 

районі працює 31 лікар ЗПСМ, 2 лікаря – рентгенолога, лікар лаборант, лікар 

педіатр, лікар акушер- гінеколог. Працює денний стаціонар на 121 ліжко.  

 За  2017 рік   поліпшенно  матеріально-технічну базу  в амбулаторіях, ФАПах  

та проведено ряд поточних ремонтних робіт  на загальну суму 551,5 тис. грн н., в 

тому числі використано кошти на придбання медичного обладнання на загальну 

суму   43,5 тис. грн. 

  Також, проведено капітальний ремонт будівлі Ялтушківської амбулаторії 

ЗПСМ ( 500,0 тис. грн.) Замінено вікон на енергозберігаючі в Кузьминецькій та 

Поповецькій амбулаторії ЗПСМ. 

  Вторинна медична допомога надається КУ «Барська центральна районна 

лікарня», яка обслуговує населення всього району в кількості 51836 осіб, в т.ч. 

Барську об’єднану територіальну громаду в кількості 16837 мешканців. 

       Також, проводяться заходи щодо зміцнення матеріально технічної бази 

лікарні. Проведено  ремонтні роботи на суму майже 5,5 млн. грн. в. ч. за кошти 

місцевого бюджету – 1,3 млн. грн.. 

  На протязі року розпочата реконструкція інфекційного відділення, яка 

включає перекриття даху, заміну вікон на пластикові, утеплення зовнішніх стін 

інфекційного корпусу, ремонт внутрішніх приміщень, на що передбачено 2252,8 

тис. грн.. Виконано робіт на суму 1606,0тис.грн., в т.ч. з місцевого бюджету – 12,8 

тис. грн.. 
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Завершено реконструкцію педіатричного відділення з перебудовою внутрішніх 

приміщень та капітальним ремонтом, на що передбачено 1445,7 тис. грн., в т.ч. 

місцевий  бюджет – 195,7 тис.грн. Кошти освоєні повністю, роботи виконані у 

відповідних обсягах.  

Завершена реконструкція покрівлі харчоблоку (будівля облаштована шатровим 

дахом), на що передбачалось фінансування в розмірі 733,9 тис.грн., в т.ч. з  

місцевого бюджету  96,9 тис.грн. 

Проведено капітальний ремонт асфальто -бетонного покриття території лікарні, 

включаючи її проїжджу частину за кошти місцевого бюджету в сумі 

1038,4тис.грн.  

Придбано медичного оснащення на суму 2254,6тис.грн., в т.ч. 

дороговартісного: лапароскопічної стійки (ендоскопічна система) – 890,0тис.грн., 

апарату штучної вентиляції легень – 889,8тис.грн., фетального монітору – 

91,0тис.грн., аналізатору гіпербілірубінемії – 60,5тис.грн., монітору пацієнта – 

57,6тис.грн., аналізатору глюкози – 49,0тис.грн. з них кошти субвенції державного 

бюджету 1,4 млн. грн. 

                                                                             Урядова програма «Доступні ліки».  
  Для відшкодування вартості ліків хворим на серцево-судинні захворювання, 

діабет ІІ типу та бронхіальну астму на 2017 рік було виділено 761,4 тис.  Виписано 

23 265 рецептів. 6 тис. хворих було забезпечено ліками. Фактично використано 

коштів – 845,1 тис. На 2018 рік заплановано – 1 ,5 млн. грн.   та 8 ,9 тис. грн. на 

придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні ( рідкісні) захворювання. 

Центром ПМСД здійснюється транспортування хворих на гемодіаліз до Центру 

нефрології та діалізу ВОКЛ ім. М.І.Пирогова 3 рази на тиждень.  

 На забезпечення знеболюючими препаратами при  надані паліативної 

допомоги виділено 269,8 тис. грн. 

  Забезпечено дітей хворих на фенілкетонурією лікувальним харчуванням на 

суму 162,4 тис. грн. 

  Для проведення туберкулінодіагностики дітям закуплений туберкулін на суму 

116,1 тис. грн. Охоплено туберкулінодіагностикою  34% дітей. Потреба в 

туберкуліні на рік складає в сумі 287,1 тис. грн. для охоплення 100 % дітей. 

 

                                                                                                                КУЛЬТУРА 

Не втрачаються позиції щодо впровадження державної політики в галузі 

культури.  Збережено мережу  закладів культури району до складу якої входить 94 

установ  культури, в тому числі: селищна та 52 сільських клубних установ, 40 

бібліотеки, районний центр дозвілля , та  районний  історичний музей. 

      В сільський місцевості  функціонує 4 народні колективи, в яких реалізовують 

свої таланти більше 60 учасників.   

В районі працює 16 колективів, з них 9 з почесним званням «народний» та 7 

колективів, яким присвоєно звання «зразковий», та 114 дитячих клубних 

формувань, які охоплюють 1499 учасників. 

Учасники художньої самодіяльності та народні – зразкові аматорські колективи 

району прийняли участь в 75 обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах 

і фестивалях. 
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       Продовжується поступальна динаміка зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури. Впродовж року виконано ремонтні роботи в 16 сільських 

клубних  закладах культури, 4 бібліотеках, дитячої музичної школи на загальну на 

суму 1122,8 тис. грн. 

Проведено комплекс заходів з упорядкуванню та благоустрою прилеглих 

територій закладів культури району. 

На технічне забезпечення установ культури району  використано 183,3 тис. 

гривень з бюджетів місцевих громад та спонсорських коштів: 

          

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 Не менш важливим  і актуальним є спортивний напрямок роботи 

райдержадміністрації.  В районі  забезпечено розвиток 11 видів спорту: футбол, 

волейбол, баскетбол, вільна боротьба, біатлон та лижні гонки, УШУ, кікбоксинг, 

пауерліфтинг, спортивні танці, легка атлетика, змішані єдиноборства  що дало 

можливість до  занять видами спорту залучити близько 1000 осіб. 

Всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи було охоплено 

близько  8000 осіб,  або 16% від загальної кількості наявного населення Барського 

району. 

Збережено мережу спортивних споруд. 210 спортивних споруд, в тому числі-1 

стадіон з трибунами на 1500 місць для глядачів 13 майданчики з тренажерним 

обладнанням, 10 футбольних полів 17 спортивних залів, 150 приміщень для 

фізкультурно-оздоровчих занять, 7 стрілецьких тири, 3 майданчиків з 

синтетичним покриттям  та інші.  

Забезпечено функціонування спортивної школи, в якій  займається різними 

видами спорту 516 юних спортсменів.  Навчально-тренувальний процес 

забезпечували 17 тренерів – викладачів,   

Упродовж 2017 року дитячо-юнацька спортивна школа профінансована у 

розмірі 7768,6 тис. грн., що на 14% більше ніж у 2016 році.  

Коштами районного бюджету для школи придбано обладнання та інвентар на 

загальну суму 279.5 тис. грн., в тому числі тренажери 150 тис грн., 115 тис. грн. 

лижний інвентар м'ячі , кубки грамоти -14.5 тис грн. 

На реконструкцію спортивної школи виділено субвенцію з державного 

бюджету у сумі 5,7 млн. грн. 

       Серед здобутків спортивної галузі району є досить високі досягнення 

спортсменів району . Барська команда  2003 року народження боролася за І місце 

серед 14 команд по волейболу у місті Жмеринка де і стала чемпіонами.  

  На чемпіонаті світу в Німеччині, наші спортсмени показали пристойні 

результати та в черговий раз підтвердили свою високу професійність 

майстерність. 

 Ірина Буй посіла треті місця з біатлону в гонках на дистанціях 6 та 12,5 км, 

крім цього посіла третє місце в спринтерській гонці з лижних перегонів, що дає їй 

право на присвоєння звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з 

лижних перегонів. До речі, це перший майстер спорту України міжнародного 

класу з лижних перегонів за всю історію Вінницької області. 
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   Олександр Казік посів четверте місце в спринтерській гонці з лижних 

перегонів та 7 місце з біатлону. Спортсмен вперше брав участь у чемпіонаті світу і 

хвилювання під час змагань не дало можливості показати вищі результати. 

    На чемпіонаті України у березні цього року Олександр Казік став дворазовим 

чемпіоном України з лижних гонок на дистанції 5 км вільним стилем та у спринті. 

Ірина Буй стала бронзовою призеркою у спринтерській гонці.  

    У Львівської області відбувся Чемпіонат України з лижних гонок серед 

дорослих. Серед чоловіків на дистанції 10 км класичним стилем друге місце 

виборов Олег Йолтуховський, наш земляк, тренер Барської РДЮСШ «Колос». А 

на наступний день змагань, на дистанції 15 км вільним стилем, Олег здобув 

перемогу.  

   Також паралельно з Чемпіонатом України проводилися міжнародні змагання 

FIS, де Олег Йолтуховський підтвердив ліцензію на участь в Чемпіонаті світу.                            

   Також здійснювалась виплата  5 щомісячних стипендій обласної та районної 

державної адміністрації державної адміністрації і обласної Ради провідним 

спортсменам області.                                                                             

   Галуз профінансована з районного  бюджету у розмірі 12,5 млн.грн.  

 Соціальний захист 

  Важливе місце займає питання  соціального захисту населення.  Протягом 

звітного періоду забезпечено нарахування та виплату за рахунок коштів 

державного бюджету всі передбачені законодавством виплати та  компенсації 

пільговим категоріям громадян.  

  Зокрема, велика увага приділяється реалізації права щодо оформлення 

житлової субсидії. За оновленою програмою житлових субсидій по району 

субсидію призначено 12,7 тисячам домогосподарств, що становить 71,9% від 

загальної кількості домогосподарств. Сума нарахованих субсидій у 2017 році 

становить 133,6  млн. грн.  

 За програмою монетизації зекономлених субсидій енергоощадним родинам 

здійснено грошову виплату 3699 осіб на суму 2,4 млн. грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету фінансується виплата компенсацій 

особам, яким постійно надають соціальну допомогу. На обліку перебувають 248 

осіб, яким призначено та виплачено 565,5 тис. грн.  

Протягом 2017 року через управління соціальної політики покращили своє 

здоров’я  65 ветеранів війни та інвалідів та  37  інвалідам війни виплачена грошова 

компенсація замість санаторно-курортної путівки в сумі – 15,0 тис. грн.  

 Засобами пересування та реабілітації забезпечено 78 чол., з них - 8 інвалідів  

кріслами колісними, видано 607 направлень для забезпечення інвалідів протезно-

ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації.  Компенсацію на 

транспортне обслуговування та бензин отримали 193 чол., на суму  68,2тис. грн. 

  Проводилося  навчання  18учасників АТО за професіями "Водій 

автотранспортних засобів категорії "СЕ","С","Б". Витрати на заходи склали 49,0 

тис. грн. 

       З січня 2017 року в приміщенні бувшого диспансеру, який передано на 

баланс району Вінницькою обласною радою функціонує Центр «Милосердя» . Де 
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в комфортних  умовах  постійно перебуває 35 осіб похилого віку, що потребують 

постійної уваги та догляду. 

       Протягом 2017 року вдалося забезпечити своєчасність виплати заробітної 

плати з нарахуваннями та провести в повному обсязі розрахунки за спожиті 

енергоносії по всіх установах та закладах, які фінансуються з місцевих бюджетів 

району. 

 Приріст середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2017 року 

складає 45,6%, тоді як у відповідному періоді 2016 року він становив 24,1%              

(ріст на 21,5 відсоткових пункти).  

       Cередньомісячна заробітна плата за січень – грудень 2017 року до 

відповідного періоду 2016 року зросла на 1771 грн. і становить 5658 грн.  

 Середня номінальна заробітна плата у грудні 2017 року по району становить 

7892 грн.. що у 2,5 раза вища рівня мінімальної. Порівняно з листопадом розмір 

заробітної плати збільшився на 15,7 %, а за рік на 102,8%. 

       Проводилися також і заходи активної політики сприяння зайнятості 

населення. Протягом  2017 року до центру зайнятості надійшли заявки на 1349 

вакансій від підприємств, організацій та установ.  Збільшилась кількість 

роботодавців, що подавали вакансії на (231 проти 225 у 2016 році). 

Середній розмір заробітної плати на 1 вакансію зріс з 3350 грн. до 4457 грн. (на 

33% до грудня 2016 року.)  

Протягом 2017 року до служби зайнятості за пошуком роботи звернулися  2598 

осіб. Усього послугами служби за рік скористалося 4216 громадян, які шукали 

роботу, серед них 3706 отримали статус безробітного.  

Завдяки спільним зусиллям центрів зайнятості, органів влади  та соціальних 

партнерів вдалося повернути до продуктивної зайнятості 1266  громадян, які 

звернулись за пошуком роботи до служби зайнятості . 

Протягом року за кошти служби зайнятості отримали професію та 

перенавчились або підвищили свою кваліфікацію 189 чол., 89,3% тих, хто закінчив 

навчання, уже працевлаштовані.  

Завдяки співпраці з соціальними партнерами, забезпечено тимчасову трудову 

діяльність і відповідну матеріальну підтримку 240 громадян шляхом залучення їх 

до суспільно-корисних для територіальних громад оплачуваних громадських та 

інших робіт тимчасового характеру. 

Протягом року до участі в громадських роботах з благоустрою населених 

пунктів, у тому числі придорожніх смуг автомобільних доріг, залучено 47 

безробітних. Укладено 15 договорів на проведення громадських робіт з 

сільськими, селищною радами, комунальним підприємством Барської міської ради 

та філією автодору.  Для фінансування таких робіт використано  168,2 тис. грн., з 

яких майже     93,3        тис. грн. – з місцевого бюджету і 74,9 тис грн. – з Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. 

Скориставшись поглибленими консультаціями з підприємництва, які надають у 

центрі  зайнятості представники органів влади, соціальних Фондів, бізнес-центрів, 

установ, пройшовши відповідне навчання 3 безробітних за матеріальної та 

організаційної підтримки центру зайнятості розпочали підприємницьку діяльність. 

Серед них 2 особи з числа військовослужбовців, демобілізованих з АТО.  
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Профорієнтаційними заходами було охоплено 4368 осіб, в т.ч. 3506. 

безробітних осіб або 97,3% від тих, що мали статус безробітного в службі 

зайнятості, а також 862 зайнятих особи, серед яких 720 осіб, що навчаються в 

навчальних закладах різних типів.  

Кожні дев’ять з десяти безробітних, які перебували на обліку, отримували 

допомогу з безробіття. Середній розмір її у грудні склав 1620 грн., що на 182 грн. 

більше, ніж у грудні 2016 року (1458 грн.). 

Станом на 1 січня 2018 року у пошуку роботи в службі зайнятості перебувало 

1348. безробітних громадян (на 93 особи, або на 5%, менше, ніж  минулого року).              

1220 – отримували допомогу по безробіттю (це майже на 8% менше, ніж минулого 

року).  

Пенсійне забезпечення 

За звітний період забезпечено виплату пенсій 16,2 тисячам пенсіонерів району, 

в т.ч. пенсінерам в сільській місцевості 11,2 тисяч. Загальний середній розмір 

пенсії становить – 1649,85 грн. або на 7,4 % більше до минулого року. 

Виконані всі пенсійні зобов’язання Фонду. 

З 1 жовтня відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» органами Пенсійного 

фонду області проведено осучаснення усіх раніше призначених пенсій за єдиними 

правилами та перерахунок пенсійних виплат у зв’язку з застосуванням показника 

прожиткового мінімуму, збільшеного  з 01.10.2017 року  до 1452 грн.   

На пенсійні  виплати загальна сума видатків за 2017 рік склала 319,3 млн. грн, 

що на 14,3 % більше відповідно до минулого року, середньомісячна виплата 

становила більше 26,6 млн. грн.  

За минулий рік виплачено пенсій призначених: по ЗУ “Про пенсійне 

забезпечення військовослужбовців” – 6807,9 тис. грн.; чорнобильцям – 2258,1 тис. 

грн.; шахтарям – 770,5 тис. грн.; підвищення за особливі заслуги – 2812,8 тис. грн. 

     В Барський район на тимчасове проживання прибуло всього  149 осіб  з 

тимчасово окупованої території України, в тому числі: 

                    Донецька область – 96 особи; 

                    Луганська область – 53 осіб. 

   Управлінням проведено виплату  пенсій  станом на  28 листопада  2017 р. - 80 

особам. 

Забезпечення прав дітей 

Однією із найактуальніших та значущих ініціатив Президента та нас є 

соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Головним напрямком вирішення проблеми соціального сирітства у нашому районі 

є створення та поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

 Станом на 01 січня 2018 року на первинному обліку служби перебуває 120  

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 %.  

На території нашого району  сьогодні функціонує 4 прийомні сім’ї та 6 дитячих 

будинків сімейного типу, у яких виховується 52 дітей.  



14 

 

      Пріоритетними формами виховання є влаштування  дітей, що потребують 

сімейного затишку в сім'ї усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомні сім'ї та 

дитячі будинки сімейного типу.  

     Адже лише сім'я здатна задовольнити основні потреби дитини, надавати 

стимули для її подальшого розвитку, саме сім'я є тим місцем для дитини, де вона 

може розвиватись як повноцінна особистість.   

 Хочеться зазначити, що завдяки обміну досвідом між батьками-

вихователями, на території Войнашівської сільської ради нашого району 

функціонує аж 3 дитячі будинки сімейного типу. 

     У порівнянні з іншими районами у нас найбільший відсоток дітей, 

влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.  

      Систематично проводяться профілактичні рейди, такі як «Неблагополучна 

сім’я» "Вулиця", "Вокзал", "Підліток", «Ринок», «Комп'ютерні клуби», „Нічне 

кафе" тощо з метою виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. Протягом  року проведено 70 виїзних рейдів по території району. 

     Щороку з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та з нагоди святкування 

новорічно-різдвяних свят організовуються та проводяться  екскурсійно-

розважальні поїздки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до 

історичних міст України, та розважально-ігрових центрів. 100 дітей-сиріт 

відвідали м. Тернопіль, м. Вінниця. 

    Важливим аспектом практичної діяльності райдержадміністрації є підтримка 

багатодітних і малозабезпечених сімей, родин, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

     На обліку перебувають 619 багатодітних родин, в яких виховуються 2045 

дітей. Протягом звітного року 105 багатодітних родин отримали допомогу 

продуктами харчування на суму понад 23 тис.грн. 

   Також, за цей період видано 108 посвідчення батьків багатодітної сім'ї та 129 

посвідчень дитини з багатодітної сім'ї. 

У 2017 році присвоєнню чотирьом багатодітним матерям, які народили та 

виховали до восьмирічного віку п’ять дітей, почесного звання «Мати - героїня». 

Оздоровлення та відпочинок дітей  

      Виконано заплановані показники щодо кількості оздоровлених дітей, 

створено відповідні умови для дотримання оздоровчими закладами стандартів та 

норм проживання, харчування дітей в оздоровчих закладах, забезпечено рівень 

культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів.  

     Мережа дитячих таборів оздоровлення та відпочинку, що функціонувала на 

території району протягом оздоровчого періоду 2017 року складалась із 8 таборів, 

7 пришкільних (мовних) та 1 позаміського оздоровчого табору «Фортуна» 

с.Митки,  в яких були створені безпечні умови для оздоровлення та відпочинку 

дітей.  

 Протягом оздоровчого періоду першочергова увага приділялась дітям 

пільгових категорій сімей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей-інвалідів, та інших визначених категорій сімей в  

межах виділених коштів, а також залучення і спонсорських. 
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     На організацію та проведення оздоровчої кампанії 2017 року з районного та 

міського бюджетів було використано 854 тис. грн. Із них на оздоровлення дітей  – 

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

району – 86 тис. грн. Також на покращення матеріально-технічної бази КЗ 

оздоровчий табір «Фортуна» було профінансовано 300 тис. грн. з місцевого 

бюджету. 

      Всього протягом літнього оздоровчого періоду 2017 року в районі охоплено 

різними видами оздоровлення та відпочинку 714 дітей, із них  375 дітей відпочили 

в пришкільних таборах міста та району, 339 дітей оздоровлено в різних таборах в 

межах області та поза її межами, в тому числі охоплено всіма видами відпочинку 

та оздоровлення 428 дітей пільгових категорій.  

Охорона навколишнього середовища. 

 У звітному періоді райдержадміністрацією проведено ряд заходів, 

направлених  на охорону навколишнього середовища  району: 

        - обстежено стан очисних споруд КУ  “Барське управління водопровідно-

каналізайійного підприємства”, ТОВ “Барський птахокомбінат”; 

       -  Копайгородське комунальне підприємство; 

       - проведено повну інвентаризацію 256  водних об’єктів, дамб та греблі на 

території 27 сільських рад та Барської ОТГ, що дасть можливість ефективніше 

використовувативодні ресурси  через надання їх в оренду на умовах проведення 

аукціону; 

       - обстежено  екологічну ситуацію хвойних насаджень району, які 

потребують санітарно-оздоровчих заходів. 

Поводження з твердими побутовими відходами 

   На території Барського району розташовано  19 діючих сміттєзвалищ та  один 

полігон по збору ТПВ. На даний час три  сільські громади уклали угоди щодо 

вивезення ТПВ на Барський полігон. На часі розглядається питання щодо 

укладення угод ще з двома громадами. 

    Для забезпечення роботи полігону у відповідності до нормативно-правових 

актів, виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво 

сміттєсортувального комплексу на території  Івановецької сільської ради, яка  

передбачає будівництво ангару розміром 30х15 м з сортувальною установкою 

потужністю 20 тн за зміну і адмінбудівлю.  

    Під егідою громадської організації «Актив Бар» за сприяння  волонтерів 

корпусу миру проводиться широкомасштабна  робота, в першу чергу серед 

школярів та студентської молоді щодо роздільного збору твердих побутових 

відходів, як в самому місті Бар так і в сільських населених пунктах. Не стоять 

осторонь даного питання і освітяни району. На дану тему проводяться виховні 

години, конкурси малюнків. 

  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.  

   За результатами чотирнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку 

територіальних громад з екологічного напрямку визнано переможцем проект 
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Балківської територіальної громади на загальну суму 235,0 тис.грн. в .ч кошти 

обласного бюджету у сумі 100,0 тис.грн. За результатами реалізації проекту 

Балківською сільської радою встановлено 12 площадок та закуплено 51 контейнер. 

  20 сесією Барської районної ради 7 скликання від 21.12.2017 року затверджена 

Програм соціально-економічного розвитку району на 2018 рік, якою передбачено 

впровадження контейнерного збору твердих побутових відходів в усіх населених 

пунктах району. 

Барською ОТГ прийнята Програма поводження з твердими побутовими 

відходами Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, 

яка затверджена 7 сесією Барської міської ради  8 скликання від 05.05.2017 року.      

Будівельна діяльність 

Відповідна робота забезпечувалася і в будівельній діяльності. Підприємствами 

та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 171,0 млн. 

грн. капітальних інвестицій (10 місце серед районів області). У порівнянних цінах 

на 25,6% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 

попереднього року (5 місце серед районів області). 

Прийнято в експлуатацію 1,8 тис. кв. м загальної площі житла.  

    

     Утримання доріг та розвиток інфраструктури - ось ще одне із завдань, на 

виконання якого була спрямована робота райдержадміністрації. 
      Загальна протяжність доріг на території району складає 881,5 км, із них 

твердим покриттям – 303,5 км, грунтові- 578 км.  

Протягом минулого року в районі проведено ремонт комунальних доріг на 

площі 16,4 тис. м2. на загальну суму – 4,2 млн. грн. в  т. ч.  

Капітальний ремонт проведено на суму більще  2,1 млн. грн., що складає 153,1 

%  до звітного 2016 року;. 

Поточний ремонт вулиць, доріг, облаштування тротуарів  загальною площею 

7,573 кв. м  проведено на загальну суму – 2 ,1 млн.грн., або 1552 %  більще 

минулого року (133,6 тис. грн.). 

  Також проведено ремонт мосту через р. Горпинка на суму 24,3 тис.грн.. Крім 

того  залучені спонсорські кошти  в сумі 60 тис.грн.  

Програма  “Питна вода” 

Продовжується робота по виконанню програми програма “Питна вода”. 

Всього по району проведено – 41,5 км мереж водопостачання на загальну суму 

– 9 млн 351 тис.грн. Зокрема, за минулий рік побудовано водогонів: 

м. Бар:  по вул. Сагайдачного   протяжністю 800 м на  суму 45 тис грн..;  

           -  по вул. Польова протяжністю 400 м  за кошти населення;  

           -  вул. Порика та - вул. Лялі Ратушної протяжністю 150м -15 тис.грн  

              кошти населення; 

           -  вул. Кривоноса протяжністю 300 м на суму 15 тис грн.  

           - вул. Дорошенка в м. Бар. Кошторисна вартість  об'єкта, 641,759 тис.грн.      

                  Проектна протяжність 1098 м.  

           -  вул. Медвецького протяжністю 350 м  в м. Бар 40,0 тис. грн.; 

  Журавлівська сільська рада – 12 вулиць протяжністю 11 км. Кошторисна  

      вартість проекту -2,9 млн. грн. Роботи виконані на суму 1,9 млн. грн.. 
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Комаровецька сільська рада, протяжність 15 км. Кошторисна вартість проекту -      

           5,4 млн.грн. Роботи виконані на суму 2250 тис. грн.. 

Луко-Барська сільська рада, с.Горяни  протяжністю 5,4 км  на суму 1968 тис.грн.. 

      Виконана реконструкція мереж водопостачання в с. Терешки  за кошти 

громадської організації  на суму 1470 тис. грн., селах Каноніцьке, Заможне, Затоки 

Войнашівської сільської ради протяжністю 3,1 км., кошторисна вартість 751,5 

тис.грн. с. Мирне  протяжністю  3,1 км. Кошторисна вартість – 1127,5 тис.грн. 

                                                                                                                   Освітлення 

    На забезпечення  виконання заходів, передбачених Програмою вуличного 

освітлення населених пунктів у 2016 році було проведено роботи з будівництва, 

модернізації, капітального ремонту освітлення вулиць в м.Бар, селах: Гайове, 

Балки, Окладне, Верхівка, Ходаки, Черешневе, Ялтушків протяжністю 13,435 км 

на загальну суму – 493,1 тис.грн з влаштуванням 133 світлоточок. 

    Протягом року продовжувалися  робіти з будівництва, модернізації, 

капітального ремонту освітлення вулиць в м. Бар, селах: Гайове, Балки, Окладне, 

Адамівка, Верхівка, Іванівці, Слобода- Ходацька, Чемериси-Барські,  Ялтушків 

протяжністю 28,37 км на загальну суму – 1,7 млн. грн з влаштуванням 278 

світлоточок.  

     Залучалися кошти районного бюджету, бюджетів міської і сільських рад, 

громадських організацій,  а по с. Іванівці 191,4 тис.грн кошти ЄС\ПРООН. 

Транспорт  

         Протягом 2017 року особлива увага приділялась сталому функціонуванню 

системи пасажирських перевезень, здійснювалися заходи із забезпечення належної 

якості обслуговування пасажирів на приміських  маршрутах загального 

користування, посилення контролю за якістю пасажирських перевезень.            

        На території району функціонує 28 приміських маршрутів. Перевезенням 

пасажирів займаються 3 автомобільних перевізника, серед яких дві юридичні 

особи та  фізична особа-підприємець. У приміських перевезеннях   

використовується більше 40 одиниць транспортних засобів (автобусів). 

       За січень-грудень 2017 року транспортним комплексом району перевезено 

108,3 тис. тонн вантажів, що на 146,1% більше, ніж за відповідний період 

минулого року. Вантажооборот збільшився на 24,5% і становив 9,1 млн. тонно-

кілометрів. 

Пасажирським автотранспортом району проведено пасажирських перевезень 

15,6 млн. пас. км. або на 19,9 % більше до минулого року та перевезено 289,2 тис. 

осіб, що на 4,3% більше до минулого року. В т. ч.  автотранспортними 

підприємствами -14341,8 тис. пас. км, ФОП -1276,7 тис.пас.км та перевезено 

пасажирів відповідно 241,6 та 47,6 тис. пасажирів. 

Розвиток місцевого самоврядування 

     Успішно впроваджуються в життя району проекти соціально-економічного 

спрямування та розвитку територіальних громад. 

 Так в минулому році Урядом виділено субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам у сумі 15,2 млн. грн. а саме:  

на розвиток медицини: 
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 6 проектів -  6,2 млн. грн.; 

 придбання медичного обладнання - 1,4 млн.грн 

 капітальні ремонти дахів амбулаторій - 0,5 млн.грн. 

 реконструкція КЗ “Барська районна дитячо-юнацька спортивна                                                                   

школа “Колос” по вул. Соборна, 8 - 5,7 млн.грн. 

на розвиток освіти – 4 проекти - 2,1 млн.грн. в т. ч 

 капітальний  ремонт даху  Митківської ЗОШ І-ІІІ ст- 0,6  млн.грн.; 

 капітальний   ремонт даху Терешківської ЗОШ І-ІІ ст., - 0,5 млн.грн. ; 

 капітальний ремонт приміщення корпусу № 2Комаровецької ЗОШ І-ІІІ 

ст.-0,5 млн.грн.   

 реконструкція з заміною покрівлі та перекриття будівлі                        

навчального корпусу початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №3                                  

по вул Героїв Майдану, 1, м. Бар  - 0,5 млн.грн.  

На розвиток ЖКГ- 2 проекта – 1,3 млн. грн. в т. ч. 

 реконструкція водогону  в с. Маньківці - 0,25 млн. грн; 

 погашення заборгованості за результатами відновлення                                            

після пожежі житлового будинку  №76 по вул. Бони Сфорци - 0,42 

млн.грн.; 

 реконструкція та розширення кладовища в м. Бар - 0,58 млн.грн. 

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 

         Актину участь територіальні громади приймали і в 14 обласному конкурсі 

розвитку територіальних громад, який відбувся у березні минулого року. Від 

Барського району подано 41 проектну пропозицію,  

За результатами двох етапів конкурсу по Барському району визнано 

переможцями п’ять проектів на загальну суму 2170,6 тис.грн., фінансування  з 

обласного бюджету на  суму 727 тис.грн. 
Населений пункт Назва проекту Всього М/б     Інші 

джерела 

Обл. 

бюджет 

Балчанська сільська 

рада  

«Облаштування павільйонів та 

встановлення контейнерів для збору 

сміття в населених пунктах Балківської 

сільської ради» 

235,0 100,0 35,0 100,0 

Балчанська сільська 

рада 

с.Чемериси-Барські 

„Збереження Лисої гори як 

важливого туристичного об'єкта 

Барщини задля сталого розвитку та 

промоції Східного Поділля” 

422,0 100,0 122,0 200,0 

Кузьминецька 

сільська рада 

с.Кузьминці 

 

„«Колосок» – дитячий дім, буде 

світло й тепло в нім (капітальний ремонт 

приміщення ДНЗ Кузьминецької 

сільської ради)” 

540,0 50,0 290,0 140,0 

Ходацька сільська 

рада  

с.Черешневе 

«Сталий розвиток 

поліфункціонального Центру з надання 

освітніх, культурних та медичних послуг 

у с. Черешневе – шлях до кращого 

473,6 56,6 277,0 140,0 
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майбуття сільських громад Ходацької 

сільської ради» 

Поповецька 

сільська рада 

с.Попівці 

    Діти квіти - квітам потрібне тепло 500,0 253,0 100,0 147,0 

        Разом  2170,6 619.6 824.0 727,0 

 

У порівнянні з 2014 роком виділені кошти на конкурс розвитку територіальних 

громад  для району з обласного бюджету зросли від 25,0 тис. грн. до 1036,5 тис. 

грн. у 2016 році та 727,0 тис. грн. у 2017 році. 

                                                                                           Закупівлі  через Prozorro  

На виконання розпорядження голови облдерадміністрації щодо проведення 

публічних державних закупівель товарів, робіт  через систему  Prozorro від 5000 

грн.,  підпорядкованими бюджетними установами райдержадміністрації у 2017 

році проведено 213 закупівель на суму більше 36,6 млн грн. , з них тендерні – 18 

(22,6 млн. грн.), допорогові – 195 (14,0 млн.грн.) . 

За результатами проведених електронних закупівель  отримано суму економії – 

2,5 млн. грн., що складає 6,6 % від загальної суми проведених закупівель. 

                 Розвиток ОТГ 

В районі підтримано реформу децентралізації влади та об’єднання 

територіальних громад, зокрема в 2017 році створена Барська міська об’єднана 

територіальна громада шляхом добровільного об’єднання Барської міської та 

Антонівської сільської рад з центром в м. Бар. Вибори відбулися 18 грудня 2016 

року. 

 Населення складає 16912 осіб, в т.ч. міське населення – 16311осіб, сільське 

населення- 601осіб,  площа території 35046 кв.км., 

Власні надходження у 2017 році – 50,9 млн.грн., що на 14,1 млн. більше 

минулого року. 

 Подано в пропозиціях до перспективного плану 3 об’єднаних громади: 

Барська,  Ялтушківська та   Копайгородська,  

Інформаційна діяльність 

 В умовах інформаційного суспільства інформація  про діяльність органів 

виконавчої влади є одним з основних факторів довіри до влади та запорукою 

успішного впровадження соціально-економічних реформ. 

Найбільш ефективним інструментом висвітлення діяльності 

райдержадміністрації є її офіційний веб – сайт, який у 2017 році був оновлений та 

приведений у відповідність до вимог чинного законодавства, адаптований для 

людей з вадами зору. Середній показник частоти відвідування веб-сайту протягом 

доби – понад 1 тисяча користувачів. 

За результатами оцінювання офіційних веб-сайтів райдержадміністрацій 

Вінницької області у 2017 році, Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації визнав  веб- сайт Барської 

райдержадміністрації одним з кращих.   

Ми розуміємо, що ми зобов'язані не лише професійно здійснювати вертикальну 

комунікацію, а й вести двосторонній діалог із громадськістю з використанням 

сучасних інформаційних технологій. Тому і створена сторінка Барської 
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райдержадміністрації  у Фейсбук. 

  З метою формування позитивного іміджу району, підвищення привабливості 

району для інвесторів у 2017 році відзнято  відеоролик "Барський район відкритий 

до пізнання" українською та англійською мовами. Він представлений на 

офіційному веб - сайті райдержадміністрації, у Фейсбуці та Ютубі. 

 Разом з тим напрацьовано чіткий механізм роботи з місцевими засобами 

масової інформації. У 2017 році проведено 25 прес - конференцій, 6 брифінгів 

керівництва райдержадміністрації та її структурних підрозділів, опубліковано 5 

інтерв'ю.   Найбільше уваги приділено висвітленню у ЗМІ питань впровадження в 

районі реформ, у тому числі децентралізації, пенсійної та медичної, актуальних 

питань пенсійних виплат, оновленого порядку оформлення субсидій, 

працевлаштування безробітних, особливостей проведення ЗНО, здійснення 

соціального захисту учасників АТО, національно- патріотичного виховання  тощо. 

 

     Барська районна державна адміністрація і надалі тісно співпрацюватиме з 

органами місцевого самоврядування, підприємцями, сільгоспвиробниками з тим, 

аби продовжити започатковані кроки по збереженню власного потенціалу району, 

відновленню процесів нарощування виробництва, стимулюванню інвестиційної 

діяльності і, основне, недопущенню зниження рівня життя населення та підтримці 

найуразливіших верств населення району. 

 

Головні пріоритети на 2018 рік: 
 

1.Чисте довкілля, якісна вода -  запорука здоров’я 

а) Впровадження роздільного збору твердих побутовихвідходів на території 

району; 

-будівництво сортувальної станції; 

-будівництво контейнерних площадок по населених пунктах територіальних 

громад; 

-придбання сміттєвоза та контейнерів; 

б) завершення будівництва водогонів по селах:  

Горяни, Лука-Барська, Васютинці, Мирне, Міжлісся, Іванівці, Комапівці 

в) капітальний ремонт  4 км дороги обласного значення Любар-Новоушиця-

Лука-Барська. 

-  будівництво водогонів в с. Лука Барська, Васютинці та вул. Медвецького в м. 

Бар протяжністю 350 м ; 

 - реконструкція водогону в с.Маньківці  протяжністю 9,7 км вартістю 1 

млн.985 тис.грн.; 

- реконструкція водопроводу в с. Іванівці Кошторисна вартість  об'єкта, 

1457,412 тис. грн. Проектна протяжність 5954м ; 

- реконструкція водопроводу в с. Шипинки . Кошторисна вартість  об'єкта- 

647,021тис. грн. Проектна протяжність 2060 м.; 

- реконструкція  водогону по вул. Кооперативна в м. Бар , Кошторисна вартість  

об'єкта- 170,153тис. грн. Проектна протяжність 413 м.;. 
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2  Інвестиції – перспектива  розвитку економіки: 

    а) Виділення земельних ділянок під будівництво фотогальванічних 

електростанцій на території Митківської , Ялтушківської, Балківської сільських 

рад, Барської ОТГ;  

 - створення туристичної мапи району з нанесенням  маршрутів; 

 - відновлення роботи Барського спиртового комбінату; 

 - забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів з 

будівництва і реконструкції тваринницьких приміщень; 

 

 - ввести в експлуатацію фруктосховища: 

 - ФГ «Пастух» спільно з ФГ «Перлина Поділля» с. Попівці на 3,8 тис.тонн ; 

 - ТОВ «Агрокомплекс Барський» с.Терешки на 5,0 тис. тонн. 

 

3. Надання якісних освітніх, медичних та культурних послуг. 

 - капітальний ремонт даху та утеплення фасадів Копайгородської 

загальноосвітньої школи I—III ст.; 

 - капітальний ремонт даху та утеплення фасадів Ялтушківської 

загальноосвітньої школи I—III ст.; 

- будівництво спортивної зали Войнашівської загальноосвітньої школи I—III 

ст.; 

-заміна системи опалення, котлів  та перекриття даху в Каришківській ЗОШ І-ІІ 

ст.  

- облаштування системи опалення у Луко-Барському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- ремонт приміщення та перекриття даху в Маньковецькій ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- облаштування свердловин у Гармацькій ЗОШ І-ІІ ст.; 

- придбання  шкільних автобусів; 

- завершення ремонтних робіт у Комаровецькій ЗОШ - І-ІІ ст.; 

- завершення реконструкція будівлі інфекційного відділення КУ «Барська ЦРЛ 

- реконструкція даху основного корпусу комунальної установи “Барська 

центральна районна лікарня” ; 

- реконструкція покрівлі терапевтичного корпусу комунальної установи 

«Барська центральна районна лікарня; 

- завершення капітального ремонту Ялтушківської амбулаторії; 

- придбання програмного забезпечення для медичної інформаційної системи 

для завершення програми сімейної медицини на суму 400.0 тис. грн.; 

- пільгове забезпечення медикаментами населення на суму 1,0 млн.грн.; 

- реконструкція стадіону комунального закладу “Барська районна дитячо-

юнацька спортивна школа “Колос”  

- завершення капітального ремонту покрівлі  та утеплення фасадів об’єкта 

дозвілля Барського районного центру дозвілля ;  
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4. ЦНАП  - доступність, комфорт, якість та  символ прозорої і  ефективної 

     влади .  

- запровадження надання адміністративних послуг в електронному вигляді; 

- завдяки придбаній робочій станції забезпечити надання послуг з оформлення 

та видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон з електронним носієм 

та паспортів громадян України у формі картки. 

 


