
 

Публічний звіт 

голови Барської районної державної адміністрації 

за 2019 рік 

 

         2019 рік був періодом наполегливої праці апарату, управлінь і відділів 

райдержадміністрації, районних служб, направленої на задоволення потреб 

громадян, забезпечення стабільного соціально - економічного розвитку 

району, створення сприятливих умов для залучення інвестицій вирішення 

нагальних, поточних та проблемних питань, реалізації державної політики у 

всіх напрямках, поліпшення добробуту та соціального захисту населення у 

непростий для нашої країни час.  

Протягом року значна увага приділялася роботі по зміцненню взаємодії 

державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, надавалася 

практична і методична допомога виконкомам селищної та сільських рад. 

Проводилися спільні засідання колегії райдержадміністрації, на яких 

розглядалися питання життєдіяльності району які були передбачені планом 

роботи.  

Крім того, відповідно до плану заходів, проводились оперативні 

щотижневі та розширені щомісячні наради з керівниками структурних 

підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, на яких 

зосереджувалась увага на об’єктах соціальної інфраструктури, готовності 

всіх установ, організацій до роботи в весняний та осінньо-зимовий періоди, 

обговорювались підсумки роботи райдержадміністрації, її структурних 

підрозділів, формувались реальні завдання.  

З метою системного аналізу наявних проблем, максимального 

врахування місцевих особливостей територій, донесення до населення 

об’єктивної інформації щодо актуальності та суті завдань державної 

політики, в робочому порядку проводилися розширені наради за участі 

селищного та сільських голів. 

У 2019 році до районної державної адміністрації для розгляду та на 

виконання надійшло 3210 документів.  Прийнято до виконання 280 

розпоряджень. 

Звернення громадян 

Надійшло 916 звернень громадян. Всього звернулося, включаючи 

колективні звернення  3 259 громадян,  якими  було порушено 925 питань. 

В тому числі під час проведення особистих та виїзних прийомів 

розглянуто 324 звернення. Основною темою звернень були питання 

соціальної сфери, вирішення земельних спорів, надання матеріальної 

допомоги на лікування.   



 

 

 Від інших органів влади надійшло - 516 звернень. У зверненнях, які 

надійшли, найчастіше порушувалися питання тієї ж соціальної політики . 

Запитів на публічну інформацію за 12 місяців надійшло 76. 

 Враховуючи велику кількість звернень з питань надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим громадянам, що потребують 

лікування,  проведено 4 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги, в результаті яких надано матеріальну грошову 

допомогу 162 мешканцям району на загальну суму 221 тисяча 250 гривень. 

           Для досягнення порозуміння в напрямку позитивного вирішення 

звернень мешканців району були проведені зустрічі з представниками 

бізнесу, аграріями, демобілізованими учасниками антитерористичної 

операції. Зв’язок між державою та громадянином, вирішення життєво 

важливих проблем кожної людини є пріоритетом у роботі районної 

державної адміністрації.  
         

       Завдяки плановій та системній роботі органу виконавчої влади спільно з 

органами місцевого самоврядування району, з підприємствами, установами, 

організаціями було досягнуто позитивних темпів економічного і соціального 

розвитку району. 

 

   Зупинюся на основних показниках, які наочно відображають стан справ.  

БЮДЖЕТ. Це один із найголовніших напрямків діяльності  органів 

виконавчої та самоврядної влади. У 2019 році до загального фонду місцевих 

бюджетів району мобілізовано 91860,0 тис. грн. власних і закріплених 

доходів або 101,7 відсотків планових показників. Понад план 

отримано 1502,9 тис. грн. У порівнянні з попереднім роком надходження 

зросли на 9494,3 тис. грн.. або на 11,5 відсотків. 

     По найбільшому бюджетоутворюючому джерелу – податку та збору на 

доходи фізичних осіб  (питома вага в надходженнях – 59,8 відсотків)  до 

бюджету району надійшло 54975,1 тис. грн., що на 4913,4 тис. грн., або на 9,8 

відсотків більше порівняно з відповідним періодом минулого року .                 

     Складової податку на майно - плати за землю (займає 14,9 відсотків  від 

загальної суми надходжень)  мобілізовано до бюджету району 13703,3 тис. 

грн., або 106,8 відсотків планових показників.  Порівняно з відповідним 

періодом минулого року надходження даного платежу до бюджету району  

збільшились на  2178,0 тис. грн., або на 18,9 відсотки.   

Єдиного податку (питома вага в загальних надходженнях – 19,1 відсотків) 

до місцевих бюджетів надійшло 17572,7 тис. грн., що складає  103,5 відсотків 

планових показників, затверджених органами місцевого самоврядування. В 



 

тому числі, єдиного податку з сільгоспвиробників мобілізовано 9822,8 тис. 

грн., виконання складає 97,3 відсотків. Порівняно з  відповідним періодом 

минулого року надходження даного податку до бюджету району  

зменшились на  745,6 тис. грн., або на 7,1 відсотки.   

Акцизного податку з врахуванням пального (питома вага в загальних 

надходженнях – 0,4 відсотка) до місцевих бюджетів надійшло 1710,0 тис. 

грн., що складає 98,8 відсотків  показників, затверджених органами місцевого 

самоврядування на рік. Порівняно з відповідним періодом минулого року 

надходження даного податку до бюджету району  зменшились на 72,2 тис. 

грн., або на 4,0 відсотків. 

На видатки загального фонду з урахуванням коштів субвенцій з 

Державного бюджету  за 2019 рік спрямовано 400848,094 тис. грн. 

Отримані  кошти спрямовувались в основному на захищені статті 

видатків, на які використано 316753,353 тис. грн., або 79,0% всіх видатків, у 

т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 149966,124 тис. грн., на оплату 

енергоносіїв 6893,118 тис. грн.  

 В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування 

соціально-культурної сфери району, у тому числі:  

на заклади освіти                                    –  120088,827 тис. грн.; 

на охорону здоров’я                    –  51554,916 тис. грн.; 

на соціальний захист та соціальне забезпечення (з врахуванням субвенцій 

з держбюджету)                               –  161963,341 тис. грн.; 

на культуру                                      – 8517,257 тис. грн.; 

на фізичну культуру та спорт                    – 3651,576 тис. грн. 

За звітний період по установах, що утримуються за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, заборгованість по захищених статтях становить 725,870 

тис. грн. за енергоносії.  

      Щодо ще одного із головних питань наповнення бюджету - тіньової 

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

ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  та зайнятості населення. 

           За звітний період проведено проведено 10 засідань комісії з питань 

погашення заборгованості   із заробітної плати  та інших соціальних виплат 

та 10 засідань районної робочої групи з питань забезпечення контролю за 

додержанням законодавства про працю та реалізацію державної політики у 

сфері зайнятості населення. Загальна кількість безробітних в порівнянні до 

минулого року не збільшилася і склала 2888 безробітних ( в 2018 році - 3212). 

Переважну більшість з них складає сільське населення, майже  67%.  Однак 

співпраця шукачів роботи зі службою зайнятості  дала позитивні результати в 

працевлаштуванні. На заявленні роботодавцями вакансії працевлаштовано  

1410 осіб, з них 526  осіб ще до набуття статусу безробітного.  Майже 46% 

мешканців сільської місцевості забезпечено роботою. На 1 грудня  2019 року  

ще в пошуку роботи залишається 897 безробітних.  На сьогодні створено  270 

нових робочих місць  (100 % до річного завдання). 



 

       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. 

                                                                                                          Промисловість 

Головним завданням районної державної адміністрації і органів місцевого 

самоврядування є ріст показників, спрямованих на 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 12 працюючих 

підприємств, що входять до основного кола звітності.  

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих в  галузях 

економіки  за 9 місяців звітного періоду нараховує більше 3,0 тис  

працівників, Середньомісячна заробітна плата, яких склала 7484 грн. та 112,8 

% у порівнянні до відповідного періоду минулого року.  

За січень – жовтень  2019 року  підприємствами району реалізовано 

промислової продукції (робіт, послуг) на суму 288,1 млн. грн. або 93,8% до 

рівня минулого року. 

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

по району складає 5636,8 грн. 

За даними промислових підприємств за 2019 рік  підприємствами-

виробниками району вироблено товарної продукції на суму більше 278,3  

млн. грн., що становить 84,4 % до рівня минулого року. 

Питома вага виробництва галузей промисловості  у відсотках до 

загального обсягу виробництва складає: 

 харчова  промисловость                        – 37,5%. (104,1 млн грн); 

 легка промисловість                              –   1,1%  (  3,1 млн.грн.) 

 виробництво виробів з деревини         –   2,1%   ( 5.9 млн.грн.)                                           

 машинобудування та мелообробка      – 35,2 % (98,1 млн. грн.) 

 виробництво  електроенергії та води   –  22,9% (63,7 млн. грн.) 

 інші галузі                                               –   1,2 % (3,4 млн.грн.)   



 

Необхідно відмітити, що у 2019 році ТОВ « Поділля СОЛАР ПРО» 

виробляє та реалізує сонячну енергію на ФЕС м. Бар та Верхівка на суму 56,3 

млн. грн. 

Не досягнення рівня минулого року по виробництву та реалізації  

товарної продукції підприємствами обумовлено як внутрішніми та і 

зовнішніми факторами, це і зменшення попиту на продукцію, ринків збуту  і 

перезавантаження влади і війна на сході України. 

                                                               Зовнішня торгівля товарами 

Обсяги експорту та імпорту товарів по Барському району у звітному 

періоді  19 р. становили, відповідно 9,6 млн.дол.США і 2,8 млн.дол.США.  

Порівняно із  звітним періодом минулого року обсяг експорту та імпорту 

товарів становить відповідно 75,0% та 125,6 %.. Позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі товарами становить більше 6.8 млн. дол.США. 

                                                                               Мале підприємництво 

За даними моніторингу станом на 01 січня 2019 року загальна кількість 

зареєстрованих суб’єктів малого та середнього підприємництва – 1921 

одиниць: 

в т.ч. юридичних осіб- 307, фізичних осіб підприємців – 1599, де працює 

майже 3,0 тис. працівників. 

З них , підприємства, які отримали прибутки- 78,1 відсотки. 

  Cума надходжень до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2019 році 

становить 210,4 млн.грн. в т. ч. від малого та середнього підприємництва 86,1 

млн. грн. ( 95,0 % до рівня минулого року) , що склала 40,9% від загальних 

обсягів надходжень. 

Загальна сума надходжень до місцевого бюджету становить 125,0 млн. 

грн. в т.ч. від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва – 

56,8 млн.грн., що склала 45,5,0%  від загальної суми надходжень та в 

порівнянні з 2018 роком  зросла на 1,3 млн.грн.  або на 2,3%,  

Від суб’єктів малого підприємництва, які  працювали  за спрощеною 

системою  оподаткування (єдиний податок),  надходження  до бюджету у 

2019 році  склали 11,7 млн. грн., або 9,4% від загальної суми надходжень до 

місцевих бюджетів.  

Щодо ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ то в районі з іноземними 

інвестиціями є підприємства з сукупним залученим капіталом, це ТОВ  

„Пфаннер Бар”, ТОВ „Пфаннер-Агро  та  ТОВ  «Консервний  завод 

«Поповецький», ТОВ «Сади Поділля» с.Терешки та ТОВ «Агрокомплекс 

Барський» с. Терешки.  



 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку району, станом на 1 жовтня 2019 року, 

становив 9,1 млн. дол. США та зменшився у відповідності до початку року  

на 436.7 тис.дол.США. 

Обсяг  прямих іноземних інвестицій на 1 одиницю населення складає 

168,6 дол. США. 

   Однією із основних складових інвестиційної діяльності є залучення 

капітальних інвестицій. 

За січень-вересень 2019 року підприємствами та організаціяи різних 

форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 104,2 млн. грн. 

капітальних інвестицій (1,1 відсоток до загального обсягу по області). Обсяги 

інвестицій у розрахунку на 1 особу населення складають 2044,7 грн. 

 

         У галузі альтернативної та відновної енергетики на сьогодні реалізовані  

інвестиційні проекти  компанією  ТОВ “Еконотехнік Велика Добронь”. Ними 

вже  завершено будівництво фотогальванічної електростанції на землях 

Барської ОТГ , потужністю 16 МВт., створено 8 робочих місць та 

затверджено містобудівні умови на нове будівництво сонячної електростанції 

ТОВ ”Незалежна енергія України”  на землях  Ялтушківської сільської ради  

потужністю 5,2 МВт. 

Обласний конкурс розвитку територіальних громад 

Активну участь територіальні громади приймали і в обласному конкурсі 

розвитку територіальних громад. 

У 2019 році на 16-ий обласний Конкурс проектів розвитку 

територіальних громад Вінницької області було подано: від району – 28 

проекти, Барської міської ОТГ- 5 проектів. 

За результатами конкурсу Рішеннями Конкурсної ради по Барському 

району визнано переможцями вісім проектів на загальну суму 3.6 млн.грн., 

фінансування  з обласного бюджету на  суму 798,4 тис.грн. 

 

Державна підтримка щодо реалізації інвестиційних проектів. 

Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку Барcького 

району є державна підтримка реалізації інвестиційних проектів. 

У 2019 році  отримано від держави субвенції на розвиток окремих 

територій  в сумі  4,5 млн.грн. та з урахуванням невикористаних 

залишків 2018 року 1,1 млн грн. у звітному році використано на: 

1. Реконструкція покрівлі терапевтичного корпусу НКП “Барська ЦРЛ ” 

- 1.4 млн.грн.;                                                                                                       



 

2. Капітальний ремонт будівлі комунальної установи “Інкклюзивно-

ресурсний центр“ - на суму 1,6 млн. грн.                                                       

3. Капітальний ремонт Комаровецької ЗОШ  на суму- 0,7 млн. грн.                      

4. Капітальний ремонт даху Балківського НВК “ДНЗ ЗОШ-I-II cт”- 485,4 

тис. грн.                                                                                                               

5. Капітальний ремонт корпусу  Верхівської ЗОШ  на суму- 399,4 тис. 

грн.;                                                                                                                    

6. Капітальний ремонт будівлі Чемериського НВК “ДНЗ ЗОШ-I-II cт”- 

452,4 тис. грн.;                                                                                                 

7. Реконструкція водогону у с. Маньківці – 198,0 тис. грн.;                       

8. Нове будівництво водогону в с. Буцні та Сеферівці відповідно по   -  

200,0 тис.грн. 

Також від держави у звітному році надійшла субвенція на створення 

спортивних комплексів на свіжому повітрі для ЗОШ у сумі 879,9 тис. грн. 

А саме : 

Балківська НВК ЗОШ  -  461,2 тис.грн. 

Гармацька ЗОШ           -   299,6 тис. грн. 

Комаровецька ЗОШ     -   119,1 тис. грн. 

 

Закупівлі  через Prozorro  

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації щодо 

проведення публічних державних закупівель товарів, робіт  через 

систему  Prozorro від 5000 грн.,  підпорядкованими бюджетними 

установами райдержадміністрації за 11 місяців  2019 року проведено 202 

закупівлі на суму більше 338,4 млн грн. , з них тендерні – 41 (29,0 млн. 

грн.), допорогові – 161 (9,4 млн.грн.) . 

За результатами проведених електронних закупівель  отримано суму 

економії – 3,7 млн. грн., що складає 9,6 % від загальної суми проведених 

закупівель. 

 

          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 2019 році  відділом надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації надано 26 тисяч послуг. 

Сплачено адміністративного збору за послуги по Держгеокадастру  та 

виготовленню паспортів громадянина України та паспортів  для виїзду за 

кордон  190 тис. 670 грн..  

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

та речовому  праву -   сплачено 450 тис. 115 грн.  По послугам  юридичним 

фізичним особам - підприємцям  - 26 тис 309 грн. 

    Однією з базових складових сфери матеріального виробництва в 

економіці району є і  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Станом на січень 2019 

на території району зареєстровано і займаються сільськогосподарським 

виробництвом 19 сільськогосподарських підприємств, 2 приватних 

підприємства, 68 фермерських господарств, 4 обслуговуючих кооперативи та 

17,7 тисяч особистих селянських господарств. У їхньому користуванні 

знаходиться 71,7 тис га сільгоспугідь, в т.ч. 60,4 тис га ріллі, 4,9 тис. га 

багаторічних насаджень, 0,4 тис га сіножатей. 

В агроформуваннях району посівна площа під урожай 2019 року 

складала  40,7 тис га. 

По сільськогосподарським підприємствах району вирощено та зібрано 

зернових культур з площі 22,8 тис га, отримавши  136,8 тис тонн зерна, що на 

32 тис. тонн більше попереднього року. Урожайність при цьому становить 

60,1 цнт/га., що на 9,5 цнт/га більше 2018 року.  

 

   Під урожай 2020 року по сільськогосподарських підприємствах посіяно 

8948 га озимих зернових культур, із загальної кількості озимої пшениці -  

7974 га, та 974 га озимого ячменю. Крім того посіяно 2986 га озимого ріпаку. 

 Виорано зябу на площі 28,1 тис га, із якого 19,1 тис. га звичайного та 

9020 га поверхневий обробіток.  



 

Продовжує інтенсивно розвиватися садівництво в районі. В поточному 

році садівниками району зібрано 29,8 тис тонн  плодово-ягідної продукції з 

площі 1,8 тис га, урожайність 168 цнт/га, крім того  посаджено 225 га нових 

високопродуктивних садів за інтенсивною технологією. За останні 5 років в 

районі посаджено багаторічних насаджень на площі 1,4 тис га.  

    Протягом 12 місяців поточного року агроформуваннями району 

придбано 32 одиниці високопродуктивної сільськогосподарської техніки на 

суму понад 39 млн грн. 

Поряд з рослинництвом в агропромисловому секторі району значна 

увага приділяється і реалізації державної політики у галузі тваринництва. 

        В усіх категоріях господарств району утримується 7634 голів ВРХ. 

 Протягом поточного року агроформуваннями вироблено 4730 цнт 

молока, реалізовано 520 цнт. м’яса  в живій вазі. Для збільшення поголів’я 

великої рогатої худоби в ПП «Лан-Інвест-Агро» с.Гайове практично 

завершена реконструкція молочно-товарної ферми на 200 голів корів, на 

сьогодні виконано робіт на суму близько 3 млн грн.  

В районі створено та працює 5 молокоприймальні пункти та 3 сирцехи. 

Закупівля молока в населення проводиться за ціною 5,50 грн./л при базисної 

жирності.   

          По очікуваних результатах до кінця 2019 року можна констатувати 

наступне: підприємствами району  отримано від реалізації продукції 

рослинництва 105 млн.грн. прибутку. 

        Середньомісячна зарплата штатного спискового працівника  за січень-

вересень 2019 року склала 8491 грн., що збільшилась до відповідного періоду 

минулого року на 18% або 1302 грн.. Заборгованості із виплати заробітної 

плати немає. 

Завершено розрахунки за земельні частки, паї. Загальна площа 

орендованих земель складає 37349 га, за оренду паїв нараховано орендної 

плати в сумі 124336 тис.грн., що складає 8,7% від грошової оцінки земель яка 

складає 1429149,1 тис. грн.. 

Станом на 01.11.2019 року розрахунок за оренду земельних паїв 

господарствами району склав 127780 тис.грн., що становить 102,8% від 

нарахованого. 

 За оренду майнових паїв в 2019 році господарствами району виплачено  

16,5 тис.грн. або 100% від нарахованої суми. 

 



 

          Соціальний захист.  
        Достатньо важливим є напрямок роботи районної державної 

адміністрації щодо поліпшення якості життя соціально незахищених верств 

населення, переселенців з тимчасово окупованих територій, вирішення 

проблем малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю шляхом надання 

різних видів державної соціальної допомоги . 

         Протягом звітного періоду забезпечено нарахування та виплату за 

рахунок коштів державного бюджету всіх передбачених законодавством 

виплат та  компенсацій пільговим категоріям громадян. Всього призначено та 

виплачується 17 видів державних допомог.  За 11 місяців в 2019 році на 

виплату державних допомог та компенсацій нараховано та виплачено 

81,8 млн. грн., що на 10% більше проти показника 2014 року (73,6 млн.грн.) 

В районі державну підтримку отримують 4273 родин.   

      Заборгованість із виплати вищезазначених допомог відсутня. Всі кошти 

виплачуються в терміни передбачені законодавством. 

       З 2019 року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги 

новоспеченим батькам – «муніципальна няня». Уже 2 сім’ї зможуть щомісяця 

отримувати ще 1 626 гривень  на відшкодування послуги няні . 

 

     Належна увага приділялася реалізації права щодо надання пільги на 

оплату житлово-комунальних послуг.  

       За 2019 рік зареєстровано та опрацьовано 9993 заяви для призначення 

усіх видів державних соціальних допомог та компенсаційних виплат, з яких 

5663 заяви для призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива, 4330 інших видів державних допомог та компенсацій.  

       З початку року нараховано житлових субсидій на житлово-комунальні 

послуги на суму 78992,09тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ на 

5637,6тис. грн., з жовтня 2019р. автоматично перепризначено на 

опалювальний сезон в кількості 4375.  

       За рік проведено 40 районних засідань комісій з вирішення спірних 

питань по наданню населенню житлових субсидій та державних соціальних 

допомог малозабезпеченим сім’ям  на яких було розглянуто  3753 заяви з 

початку року. 

      За рахунок коштів обласного бюджету відшкодовано витрат для 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд  автомобільним 

транспортом окремих категорій громадян на міжміських  



 

внутрішньообласних маршрутах загального користування на суму  254306  

грн. 

       За рахунок коштів районного бюджету відшкодовано  витрат  для 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд  -на суму  44588  грн.  

       На виконання Районної комплексної цільової програми підтримки 

учасників АТО, членів їх сімей, а також сімей загиблих громадян виплачено 

щомісячну грошову допомогу  22  членам сімей  загиблих учасників АТО 

для компенсації за пільговий проїзд в сумі 38613 грн..   

         У вересні цього року  була виплачена грошова компенсація Таєнчуку 

Олександру Вікторовичу для придбання житла в сумі 672,6 тис.грн. А також 

станом на 01.12.2019 р. подана додаткова  потреба в коштах для виплати 

грошової компенсації ще одній особі з інвалідністю II гр.  з числа учасників  

АТО та одній сім’ї загиблого учасника АТО.  

        Проводиться  робота, щодо вирішення проблем людей з обмеженими 

фізичними можливостями, Особам, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС проведено компенсаційних виплат  на суму 493380,50 грн. 

      Здійснюється виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, 

звільненими з військової служби. Здійснено виплату  звільненими з 

військової служби 43 чоловікам на суму 118968 грн. 

       Щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування 

ПЕНСІЙНИХ  виплат, то по району нараховується 15506  пенсіонерів, 

тобто, на одного працюючого припадає 2 пенсіонери.  Загальна сума видатків 

на  виплату пенсій склала 36 млн. 571 тис. грн., що на 6 млн. 233 тис.грн.  

більше ніж за аналогічний період минулого року. 

                                                                                                    Цивільний захист 

       Реалії сьогодення спонукають приділяти  особливу увагу вирішенню 

захисту і  в цивільній галузі.  Саме тому протягом всіх п’яти останніх років 

працював над створенням дієвої системи територіальної оборони району, 

щодо забезпечення належного функціонування військових частин, 

проведенню заходів з допризовної підготовки, військово-патріотичного 

виховання молоді.  

          Так, лише за 2019 рік було проведено 10 засідань комісії ТЕБ та НС де 

було розглянуто 16 планових та 22 позапланових питань , які потребували 

нагального вирішення.  

       Проведено  масштабне  районне  командно-штабне навчання: 

«Переведення цивільного захисту району з режиму функціонування в мирний 

час на режим функціонування в особливий період. Захист населення і 



 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», 

3 командно-штабних  тренування щодо дій в умовах паводку і повені, щодо 

дій в умовах осінньо-зимового періоду та щодо переведення цивільного 

захисту району з режиму функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період.    

                Прийнято програму   «Територіальна оборона» на 2019–2021 роки 

       На даний час  55 осіб  (при плані 74 ч.) з нашого району підписали контракт 

на військову  службу.  

         Весняний призов виконано  на 100%, ( планові показники були доведені  33 ч.,) 

 відправлено 33 чоловік. Щодо осіннього  призову( планові показники - 25 

чол.), відправлено 25 ч. План виконано на  100%. 

        Досить активно проводить свою діяльність Спілка учасників 

антитерористичної операції  Барського району та інші волонтерські 

організації.     

        Не поза увагою є й робота правоохоронних органів. Працівниками 

відділення поліції  чимало зусиль докладається для того, щоб забезпечити 

правопорядок на території району.  

  Зважаючи на першочергові завдання згідно з реформами, які 

проводяться в державі, в районі одними із пріоритетних були дії для 

забезпечення права громадян на отримання якісної та доступної 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. 

Медичним центром первинної медико-санітарної допомоги 

продовжується робота щодо  кампанії з вибору лікаря та  здійснюється 

моніторинг підписання декларацій. На даний час   89% населення  підписали  

декларації з лікарями первинної медичної допомоги. 

В цьому  році розпочато  виписування електронних рецептів  згідно 

Урядової програми  «Доступні ліки».  

           Продовжується робота по покращенню матеріально-технічної бази 

центру первинної медико-санітарної допомоги.  Закуплено обладнання на 

загальну суму 218 357 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.  

             Зокрема ПРОВЕДЕНО: 

- поточний ремонт акушер-гінекологічного відділення на суму 65,0 тис. грн.; 

- ремонт педіатричного відділення - 450,0 тис. грн.; 

- реконструкцію системи електропостачання – 195,3 тис. грн.; 

- ПРИДБАНО: меблів та побутової техніки  на суму 248.3тис. грн.,  

  медичного обладнання на суму  541.9 тис.грн.; 

- ВИГОТОВЛЕНО проектно-кошторисну документацію на ремонт ліфта в 

поліклінічному відділенні - 50,0 тис. грн., 

        Курс на децентралізацію сприяє успішному проведенню медичної 

реформи.   Ще зовсім небагато часу пройшло, щоб оцінювати результати, але 

позитивні моменти вже є  і ми успішно все реалізовуємо. 

 

   В розвитку  ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ важливе місце відведено 

освітянській галузі.    На даний час проходить реформування, де основним 

завданням  є підвищення якості освіти. Яку на території Барського району 

продовжує забезпечувати 33 школи, з них 4 опорних в яких навчається 5354 

учні. 

       Підвезення дітей здійснюється 14  шкільними автобусами та приватними 

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

   В усіх навчальних закладах забезпечено гаряче харчування школярів. 

Середня вартість харчування становить - 12 грн.  

 

    В конкурсі проектів розвитку територіальних громад барські освітяни 

стали переможцями 2 проектів: 

1. Заміна вікон – Луко-Барський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ»  

2. Освітлення спортивної зали -   Ялтушківська ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

       На  зміцнення матеріально- технічної бази закладів освіти району з 

різних джерел фінансування цього року  залучено батьківських, 

спонсорських, коштів та з місцевого бюджету – 2 млн. грн. 

      Завершено капітальний ремонт  КУ «Інклюзивно ресурсний центр» для 

дітей з особливими освітніми потребами.  Придбано  спеціалізований 

автомобіль на суму 1229 900,00 грн. 



 

     Мережа ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ складається з 34 закладів. Дошкільною 

освітою в районі охоплено  1968 дітей .   

      10 грудня відбулося урочисте відкриття дошкільного навчального 

закладу, який ввійде в новітню історію Верхівської громади .  

     Питання наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках 

впровадження концепції «Нової української школи» яскраво простежується в 

роботі закладів освіти.  

 

            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 2019 року в районі охоплено різними 

видами оздоровлення та відпочинку 579 дітей, із них  398 дітей відпочили в 

пришкільних таборах міста та району, 52 дитини оздоровлено в таборах в 

межах області та поза її межами. 

      На організацію ОЗДОРОВЧОЇ КОМПАНІЇ в 2019 році з районного та 

міського бюджету було використано 848 тис. грн.              

        Із них використано на організацію оздоровлення дітей  в оздоровчому 

таборі Фортуна – 150 тис. грн. та  на відпочинок дітей у пришкільних таборах 

міста та району – 398 тис.грн.  

          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. 

   ДІТИ 

         Станом на 01 січня 2020 року на первинному обліку перебуває 111 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі діти 

влаштовані у сімейні форми виховання.  

Протягом  року на території району посиротіло 9 дітей, які також 

одразу було привлаштовано до сімейних форм виховання.  

        У порівнянні з іншими районами у нас найбільший відсоток дітей, 

влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.  

Зокрема,  це сьогодні 4 прийомні сім’ї та 6 дитячих будинків сімейного типу, 

у яких виховується 45 дітей.   

      Проведено 65 профілактичних рейди, 65 виїзних рейдів, обстежено 95 

сімей. 

      Проводяться  екскурсійно-розважальні поїздки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування до історичних міст України, та 

розважально-ігрових центрів. 

     Підбиваючи підсумки діяльності у сфері охорони дитинства можна 

стверджувати, що дійсно вживається цілий ряд заходів спрямованих на 

захист прав та законних інтересів дітей. 

   

           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. В районі 

розроблена та діє програма розвитку фізичної культури та спорту в 

Барському районі.    
          На галузь фізичної культури та спорту в 2019 році  було передбачено 

кошти в сумі 3млн. 766. тис 060 грн. З  місцевого бюджету використано 

3млн. 290  тис.555 грн..     

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

Займається 555 дітей різного віку в 5 відділеннях : футбол, баскетбол, вільна 

боротьба, легка атлетика та лижні гонки. 

          Найбільшого результату в спортивній галузі досягли спортсмени  Казік 

Олександр- бронзовий призер етапу Кубку Світу в Фінляндії з біатлону . 

 Ваврух Віталій – срібнй призер з кікбоксингу. Буй Ірина – срібна та 

бронзова призерка етапів кубку світу з біатлону. 

     Реалізація заходів, спрямованих на формування та подальше 

вдосконалення сфери фізичної культури і спорту залишається і надалі 

головним завданням. 

КУЛЬТУРА  

        Не втрачаються позиції щодо впровадження державної політики в 

галузі культури. Основу культурного потенціалу району становить 99 

закладів культури та мистецтва  Плідно працює 16 колективів з почесним 

званням «народний» та  «зразковий», 70 майстрів художнього та  народно-

ужиткового мистецтва. 

      За звітний період працівниками галузі реалізовано ряд масштабних 

національно-патріотичних, мистецьких проектів та заходів. Зокрема, це і 

масові гуляння до свята «Івана Купала» в міському  парку та  І обласний 

історико-культурний фестиваль «Володієвецьке весілля» . 

      Протягом року кращі колективи району  репрезентували культурні 

надбання регіону на різноманітних фестивалях та конкурсах, що відбувались 

в Україні та за її межами. 

     Також,  проводилися заходи щодо ремонтних робіт та покращення 

матеріально-технічної бази закладів культури району.  

     Виконано ремонти  в 14 сільських  закладах культури на суму 695,3 

тис.грн.  



 

   Найбільший обсяг робіт проведено в клубних закладах сіл: Гайове, 

Мальчівці, Киянівка, Сименки, Кошаринці, Ялтушків 

   Загальна сума на оновлення матеріально-технічного оснащення клубних 

установ за 2019 рік складає 38,7 тис. грн. 

     Для реалізації державної політики у галузі туризму, створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, залучення туристів до 

активного відпочинку розроблено проект нового туристичного маршруту: 

Бар-Киянівка-Митки-Кузьминці-Верхівка-Лядова-Ялтушківська селекційна 

станція – Ялтушків - Бар.   А щодо представлення туристичної привабливості 

рідного краю у республіці Польща видано двома мовами, (українською і 

польською), історико- краєзнавчий нарис «Бар – ключ до Східного Поділля». 

           

      Одним із ключових завдань районної державної адміністрації є 

задоволення потреб мешканців району в отриманні якісних та гарантованих 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ,  будівництву доріг. 

        Загальна протяжність доріг на території району складає 881,5 км, із них з 

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

       У 2019 році було  проведено  поточний  та ямковий ремонт вулиць та 

доріг комунальної власності   загальною площею 1248 кв. м  на загальну суму 

– 1млн 405тис 48грн. та  капітальний ремонт комунальних доріг в м. Бар на 

загальну суму –570,734тис грн..  

          Ремонт комунальних доріг  місцевого значення   проведено загальною 

площею  17192 кв. м на загальну суму – 11 млн. 30 тис грн.  ( в  напрямках ст. 

Бар-Чернятин-Жмеринка- 6688кв м на суму 1560 ти грн.; Бар-Шаргород-Нові Хоменки -

2179 кв м на суму1300 тис  грн.; Буцні- Кузьминці –Митки - 5267 кв м на суму 2758 тис 

грн., (Бар-Гармаки-Бар Комарівці) обізна дорога – 3058 кв м на суму 1499,3 тис грн.; 

границя Хмельницької обл.- Ялтушків 3420 кв м)  на суму-1955,6 тис грн  та на 

автодорогах державного значення  (Любар- Хмельник –Лука Баська-Нова 

Ушиця  загальною площею 3600 кв. м на загальну суму – 1958,1тис грн.   

   Проведено ремонт мосту на автодорозі Ялтушків-Ходаки загальна 

кошторисна вартість - 4млн 420 тис грн.  

            На забезпечення  виконання заходів, передбачених Програмою 

вуличного освітлення населених пунктів проведено роботи з будівництва, 

модернізації, капітального ремонту освітлення вулиць в селах  Шевченкове -

2,6 км , встановлено 27світло точок на суму 82,8 тис.грн.,  Мальчівці – 20 

світлотлчок на сонячних батареях на загальну  суму 170 тис грн. , с. Лука 

Барська – 18 світло точок на суму 57,5 тис. грн.  



 

Забезпечення населення району питною водою є однією з пріоритетних 

проблем, розв’язання якої надзвичайно важливе для збереження здоров’я, 

поліпшення умов життєдіяльності і підвищення рівня життя населення. 

          Розроблені програми «Питна вода» на 2012-2020 роки.            

Завершені  роботи  : 

 з реконструкції  водогону  в с. Іванівці Барський район Вінницька 

область Кошторисна вартість- 1457,41 тис. грн..  

 Будівництво водопроводу  в с. Сеферівка Барського району  

Кошторисна вартість  об'єкта- 900 тис. грн.  

 Будівництво водопроводу  в с. Буцні . Кошторисна вартість  об'єкта- 

340 тис.грн  

 поточний ремонт вуличних мереж водопостачання в с. Ялтушків.  

Кошторисна вартість  об'єкта- 197 тис. грн.   

   Будівництво мереж водопостачання в с.Лука-Барська. Кошторисна 

вартість – 3млн. 172тис. 79 грн;  

   Проводяться роботи: з  будівництва водогону у с. Балки , кошторисна 

вартість- 890,604 тис. грн;  

 будівництва водогону с. Балки 506 тис. грн;  

 будівництва  водогону   с. Балки . Кошторисна вартість - 918,966 тис. 

грн;  

 Розпочато  Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної 

свердловини в с.Васютинці, Кошторисна вартість- 890,309 тис. грн;  

  Рік, що минув, для районної державної адміністрації був періодом 

напруженої, цілеспрямованої праці на всіх напрямках соціально-

економічного і духовного життя.  


