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Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Бар

Вступ
Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Бар 2017-2018 років є
програмним документом, який відображає бачення розвитку міста, пропонує підхід до організації й управління
процесом впровадження. Багато напрямків перспективного розвитку потребують значної мобілізації ресурсів для
ефективного впровадження принципів і механізмів управління розвитком міста.
Мета Програми соціально-економічного розвитку полягає у досягненні економічного зростання, збільшенні
добробуту, підвищенні конкурентоспроможності економіки громади, комфорту життя населення та реалізації
інтересів усіх представників громади.
Програма соціально-економічного розвитку орієнтується на залучення всіх верств громади до соціальноекономічних процесів, забезпечення належних умов життя для всіх мешканців міста та наближення стандартів
життя до рівня провідних східноєвропейських міст.
Розвиток громади ґрунтується на засадах сталого розвитку, що дозволяє передати майбутньому поколінню
ресурсну базу для подальшого забезпечення економічного зростання міста.
Обґрунтування положень Програми соціально-економічного розвитку здійснено на основі результатів
аналітичних досліджень і прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням міжнародних
правових актів і міжнародних угод.
Для розробки Програми соціально-економічного розвитку використано матеріали Міністерства економіки
України, інших міністерств та відомств, науково-дослідних організацій, Державного комітету статистики України,
Головного управління статистики в Вінницькій області.
1) Поняття
Програма соціально-економічного розвитку міста Бар - муніципальна програма врядування, система
процедур, через яку створюються умови для активної участі громади в благоустрої власного життя, для
налагодження взаємодії та підвищення довіри мешканців до міської влади, орієнтована на зміни у всіх сферах
для сталого розвитку та процвітання як план реалізації мрій барчан.
Програма буде життєздатною за умов: політичної волі міської влади, досвіду місцевого самоврядування,
підтримки громади, консолідації та співпраці головних учасників управління, ефективності заради позитивних
результатів, відсутності перерозподілу ресурсів і влади.
Програма повинна забезпечувати: універсальність, амбітність, максимальну участь громади, моніторинг
ефективності діяльності влади та трансляції інформації, громадський контроль, увагу до історичних надбань та їх
примноження, врахування стану об’єднаної громади, передбачення перешкод на шляху розвитку.
2) Принципи сталого розвитку міста Бар
Спираючись на урбаністичний досвід розвитку міст, політика просторового розвитку міста Бар повинна
забезпечувати:
- збалансований соціальний та економічний розвиток,;
- включення в загально-регіональну та загальнонаціональну систему розподілу праці та капіталу;
- партнерство міста з іншими містами та селами;
- покращення доступу до інформації та знань, інтеграцію інформаційних мереж міста в регіональні,
національні, світові мережі;
- зниження рівня шкідливих факторів, які діють на природне середовище;
- розвиток та захист природних ресурсів та природної спадщини;
- збереження та примноження культурної спадщини задля розвитку спеціалізованих туристичних
маршрутів;
- збільшення місцевої культурної привабливості для інвесторів та туристів;
- розвиток енергоресурсів;
- підтримку високоякісного стійкого бізнесу та туризму.
3) Опис та аналіз стану місту Бар
Загальна характеристика
Місто Бар - самостійна адміністративно-територіальна одиниця України, міський населений пункт,
районний центр Барського району, місто районного підпорядкування, історичний, економічний, культурний центр
в Вінницької області, в межах якого міська громада здійснює самоврядування.
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1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА
Бар - місто районного значення, розташовано у Барському районі Вінницької області на відстані 68 км від
міста Вінниця.
Територія міста складає – 1387,7 га.
Чисельність населення міста Бар станом на 01.01.2016 р. становила 16393 осіб.
У господарському комплексі міста переважає виробнича сфера.
Основними формуючими галузями господарського комплексу в місті є обробна промисловість, охорона
здоров’я та соціальна допомога, оптова і роздрібна торгівля. Значного розвитку в місті набуло мале
підприємництво.

2. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Бар - місто районного підпорядкування з 1938 року, розташоване на річці Рів за 68 км від обласного центру
та за 7 км від залізничної станції. Територія міста Бара була заселена ще з прадавніх часів. На східній околиці
міста археологи виявили трипільське поселення (бл. Ill тисячоліття до н.е.), а на західній - скіфське (середина І
тис. до н.е.) і черняхівське ( бл. IV ст. н.е.).
Документальна згадка про місто Бар (під назвою Рів) відноситься до 1401 р. Відомий український історик
Михайло Сергійович Грушевський в праці "Барське староство" пише: "... що вже в 1405 р. м. Рів було населеним
містом, так що заселення його слід віднести до попереднього часу..." Історики-краєзнавці вважають, що місто
виникло і будувалось в середині XIV ст., а можливо раніше. Воно було розташоване на правому березі річки Рів,
там, де тепер знаходиться село Чемериси-Барські. У другій половині XIV ст. місто переходить у власність
литовських феодалів, а згодом, з 1449 р. Рів попадає під владу Польщі. Крім національного та релігійного гніту
населення зазнавало величезних збитків від вторгнення татар і волохів.
1537 рік відкрив новий період в історії нашого краю. Польська королева Бона Сфорца викупила м. Рів у
магнатів Одровонжів і перейменувала у Бар на честь італійського міста, в якому вона народилася. За часів Бони
місто відбудовується і розвивається, йому надається Магдебурзьке право. В 1538 році м.Бар стає центром
староства, яким залишається до кінця XVIII ст.
В часи Визвольної війни українського народу 1648-1657 pp. під керівництвом Богдана Хмельницького Бар
був одним з важливих об'єктів, за який точилися запеклі бої.
Деякий час Бар був резиденцією Богдана Хмельницького. Але згідно з Андрусівським перемир'ям місто, як
і вся Правобережна Україна, залишалося під владою Польщі. З 1672 по 1699р. край перебував під владою
Туреччини. В 1699 р. за Карловицьким договором Правобережна Україна з Поділлям (і в т.ч. Бар) переходять до
Польщі.
Протягом XVIII ст. Бар залишався опорним пунктом польсько-шляхетської експансії й католицизму. У
відповідь на це в 1702-1704 pp. населення міста брало участь у народному повстанні проти польського гніту, яке
очолив Семен Палій. В 1768 р. в Барі виникло воєнно-політичне об'єднання польських магнатів - Барська
конфедерація.
З приєднанням Правобережної України до Росії Бар в 1793 р. увійшов до її складу, як повітове місто, а з
1797 р. - став заштатним містом Могилівського повіту Подільської губернії. Села колишнього Барського староства
ввійшли до складу Могилівського, Летичівського і Літинського повітів.
В другій половині XIX ст. в Подільській губернії відбуваються кардинальні зміни. Бар став значним торговоремісничим містом Поділля, мав 14 промислових підприємств, з них 4 шкіряні, 2 чавуноливарні, 8 черепичних
майстерень, 4 водяні млини та добре розвинений візничий промисел. В 1865 р. в Барі збудовано ґуральню
(майбутній спиртзавод). З 1880 р. почав працювати пароводяний млин. Подальшому піднесенню економіки міста
сприяло будівництво залізниці Жмеринка - Могилів. Первістком цукроваріння в нашому краї став Ялтушківський
цукроварний завод, збудований в 1871 р. В 1900 р. першу продукцію дала Барська цукроварня.
Розвиток промисловості й ремесла сприяв виникненню культурно-освітніх закладів. У місті було два
училища - повітове, створене у 1803 р. і духовне, відкрите у 1837 р. Починаючи з 80-х років і до кінця XIX ст.
майже у всіх великих селах діяли церковно-приходські школи, а в значній частині малих сіл - школи грамоти. В
Барі працювало дві лікарні.
Місто було електрифіковано у 1936 р. У Барі будують районну лікарню, школи. Ще в 1925 р. був відкритий
механічний технікум. З квітня 1931 р. почала виходити районна газета "Більшовицькими темпами" (тепер
"Подільський край").
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З часом в Барі розвивається освіта, культура, медицина. В даний час у місті функціонують загальноосвітні
школи, професійно-технічне училище, педагогічне училище, автомобільно-дорожній технікум, районна лікарня,
центральна бібліотека, районна бібліотека для дітей, будинок культури, кінотеатр.
В 2016 році Бар відзначив 615-річчя з моменту першої документальної згадки про нього.

3. ПРОГРАМНА ЧАСТИНА
Напрямок: Місто, комфортне для проживання
Ціль. Хороші дороги та тротуари.
Розвинена інфраструктура міста та комфорт його мешканців розпочинаються з забезпечення якісного
дорожнього покриття та зручних тротуарів, забезпечених зливовою каналізацією.
Заходи по забезпеченню цілі:
- проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття та тротуарів;
- забезпечення поточних ремонтів доріг та тротуарів;
- реконструкція площі Пам’яті та майдану Св. Миколая;
- облаштування Прихрамової площі;
- облаштування дорожньої інфраструктури;
- ремонт переїздів та пішохідних переходів.
Ціль. Якісна питна вода, екологічно безпечне водовідведення.
Внаслідок поступового виснаження і забруднення джерел прісної води, незадовільного технічного стану та
зношеності систем водопостачання і водовідведення, застосування застарілих технологій водопідготовки
знижується якість питної води, підвищується ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
епідемічного характеру.
Послугу централізованого водопостачання в місті надає Барське КВУВКГ «Барводоканал». Це
підприємство здійснює свою діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу
об’єктів, споруд, розподільчих водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та
транспортування питної води.
Заходи по досягненню цілі:
- облаштування зливової каналізації;
- облаштування водовідведення;
- будівництво водогонів;
- будівництво каналізацій;
- виготовлення ПКД на реконструкцію очисних споруд;
- придбання необхідної техніки (асенізаційної машини, насоса, дизель генераторів тощо).
Ціль: Освітлені вулиці міста
У міському середовищі світло відіграє особливу роль, є одним з головних чинників, що забезпечує
комфорт проживання і відчуття безпеки. Функції зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій
різноманітні. Сучасні засоби освітлення дозволяють реалізувати будь-які потреби, забезпечуючи оптимальну
потужність світлових потоків, зручність користування і світловий дизайн.
Всього в м. Бар протяжність освітлення вулиць та провулків складає 31,6 км. За період 2000-2010 рр. було
проведено капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво на 0,70 км. лініях зовнішнього освітлення.
Заходи по досягненню цілі:
- капітальний ремонт зовнішнього освітлення (50 вулиць);
- забезпечення декоративного освітлення в центрі міста та історичних місцях.
Ціль. Чисте та безпечне місто
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Один з найважливіших кроків задля досягнення цілі є впровадження системи розподільного збору сміття,
запуску роботи сортувальної станції на полігоні твердих побутових відходів. Відповідно існує потреба у
облаштуванні майданчиків під контейнери по місту.
У даний час найбільш актуальним напрямком роботи з питань забезпечення безпеки життя населення,
боротьби зі злочинними проявами і покращення криміногенної ситуації на території міста є впровадження
комплексу заходів, які спрямовані на збільшення участі у цих процесах органів місцевого самоврядування.
Для забезпечення безпеки громадян міста необхідно створити систему відео спостереження, розпочавши
з основних громадських місць.
Заходи по забезпеченню цілі:
- благоустрій міського парку;
- облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ;
- встановлення урн для сміття та лавок по місту;
- озеленення, облаштування квітників;
- створення інфраструктури на полігоні ТПВ;
- придбання техніки (навантажувач, причеп, трактор МТЗ -320);
- встановлення камер відео спостереження на вулицях міста.

Напрямок. Громадяни – основна цінність міста
Ціль: Створення умов для розвитку молоді в місті.
У місті Бар функціонують два вищих навчальних заклади: Барський гуманітарно-педагогічний коледж та
Барський коледж транспорту і будівництва. Важливо забезпечити для молоді умови, за якими вони б залишались
у місті по завершенню навчання, мали змогу проводити активне дозвілля, розвиватись самостійно та сприяти
розвитку нашого міста.
З метою створення умов для культурного, творчого, інтелектуального, фізичного, професійного розвитку
молоді планується:
- налагодження співпраці з установами духовного, громадського та культурного характеру щодо
проведення спільних творчих та культурних заходів для особистого розвитку молоді ;
- підтримка діяльності міських молодіжних громадських організацій та осередків Всеукраїнських та
обласних громадських організацій;
- створення умов для культурного та соціального обміну досвідом між молодими активістами м. Бар та
інших міст України , за кордоном;
- створення молодіжної громадської ради задля залучення молоді до вирішення питань міста;
- укладання договорів з установами культурно-дозвільного характеру щодо проведення спільних заходів.
Ціль. Соціальний захист різноманітних категорій та верств населення,
сприяння діяльності ветеранських організацій.
З метою забезпечення соціального захисту різних верств населення міста планується затвердити на сесії
міської ради та віднайти джерела фінансування наступних програм:
- Програма по наданню часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та
2 груп;
- Міська програма «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії у місті Бар»
- Програма діяльності Барського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональним обмеженнями «Еверест»
- Програма надання допомоги на поховання
- Програма надання матеріальної допомоги
- Програма діяльності Барської районної спілки ветеранів війни в Афганістані «Воїнів-інтернаціоналістів»
- Програма діяльності Барської районної організації ветеранів України
- Інші програми.
Ціль. Створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей.
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Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого
покоління. Найважливішим завданням міської влади в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація
права на оздоровлення та відпочинок.
З цією метою необхідно затвердити Комплексну програму організації оздоровлення та відпочинку дітей і
молоді в комунальному закладі «Оздоровчий табір Фортуна». Реалізацію заходів цієї Програми здійснювати за
рахунок міського бюджету та інших джерел.
Очікуваний результат:
- створення умов високого рівня для оздоровлення та змістовного дозвілля дітей та молоді;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

Напрямок: Місто привабливе для туристів та інвесторів
Ціль. Культурний та туристичний розвиток міста
Місто Бар має давню і славну історію сприятливі кліматичні умови, дружелюбне та гостинне населення –
всі передумови для активного розвитку туризму в регіоні. В XXI столітті Україна може очікувати значного
збільшення масштабів як внутрішнього, так і зовнішнього туристичних потоків. У таких умовах необхідно
сконцентрувати зусилля для залучення туристів у регіон.
Виконання Програми «Культурного та туристичного розвитку міста» дасть можливість відновити та
зміцнити існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити якісний регіональний туристичний продукт,
здатний максимально задовольнити потреби населення, забезпечити комплексний розвиток міста з урахуванням
природо-кліматичного, історико-культурного, рекреаційного та соціально-економічного потенціалу регіону,
створити передумови для залучення іноземних інвестицій, сприяти ефективному туристичному обміну та
зміцненню іміджу міста на вітчизняній і міжнародній арені.
-

Заходи по забезпеченню цілі:
проведення історико-археологічні дослідження на території м.Бар згідно програми виконання науководослідних програм та інших робіт;
реконструкція старого кладовища (створення центру Громадської пам'яті);
облаштування велопарковок по місту;
покращення матеріально-технічної бази оздоровчого табору «Фортуна».
Ціль: Створення сприятливих умов для інвесторів
Основні напрямки:
1. Формування інвестиційної політики міста;
2. Формування привабливого інвестиційного іміджу міста;
3. Розвиток міжнародного співробітництва.

Інвестиційна політика міста повинна сформувати систему заходів, які базуються на міжнародних і
вітчизняних засадах залучення іноземних інвестицій, виконання яких призведе до створення сприятливих,
конкурентоспроможних умов для залучення іноземних інвестицій в економіку міста, реалізації інвестиційних
проектів та ефективної діяльності інвесторів. Органи міської влади виходять з того, що поєднання інтересів
інвестора з основними напрямками соціально-економічного розвитку міста стане основою для взаємовигідного
співробітництва.
Основні напрями інвестиційної політики:
- підтримка власного виробника;
- розробка інвестиційних пропозицій та проектів;
- розвиток підприємств транспорту, будівництва;
- розвиток інфраструктури освіти та медицини в місті.
Поряд із розвитком ділових контактів і активним пошуком інвестиційних ресурсів важливим напрямком цієї
багатопланової роботи стає цілеспрямоване формування інвестиційного іміджу міста. Однією з важливих
складових процесу залучення інвестицій відіграє створення сприятливого інвестиційного іміджу міста в засобах
масової інформації. Образ динамічної, з добре розвинутим потенціалом економіки міста, інформація про залучені
інвестиції, про розробку та реалізацію інвестиційних проектів, участь в них міжнародних фінансових організацій все це принесе економічні результати позитивного характеру.
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Ситуація на міжнародному ринку інвестиційних капіталів та орієнтація на більш активне залучення
іноземних інвестицій в економіку міста вимагає від місцевих органів влади посилення співробітництва з
відповідними представництвами іноземних держав в Україні, міжнародними фінансовими організаціями, банками,
інвестиційними фондами, страховими компаніями, налагодження постійного діалогу з інвесторами всередині
країни та за її межами.
Ціль: Зниження викидів СО2
Цією оперативною ціллю визначено скорочення викидів парникових газів у навколишнє середовище на
30% до 2030 року порівняно з базисним 2016 роком.
-

Заходи по забезпеченню цілі:
проведення енергоаудиту навчальних закладів;
капітальний ремонт будівель дитсадків (заміна вікон,дверей,утеплення фасадів);
реконструкція газових котелень із дооснащеним котлом на твердому паливі;
заміна вікон у дитсадках.

Програма соціально-економічного розвитку міста на 2017-2018 роки
№
п\п

Найменування

Загальна сума по виконанню програми соціально-економічного розвитку міста
Розвиток та функціонування об'єктів соціально-культурної сфери та спорту
міста
Участь в обласній програмі забезпечення молоді житлом
Історико-археологічні дослідження на території м.Бар згідно програми виконання
науково-дослідних програм та інших робіт
I
КП Бар-благоустрій
1 Будівництво кладовища
2
3

Реконструкція старого кладовища (створення центру Громадської пам'яті)
Дороги:
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Європейської від перехрестя з вулицею
Л.Українки до вулиці Визволителів
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Галицьких вояків від базару
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Кооперативна
Капітальний ремонт дорожнього покриттяпо вул. Залізнична
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Воїнів Інтернаціоналістів
Капітальний ремонт дороги по вул. Злагоди (О.Кошового)
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Монастирської (від монастиря до
костелу-бруківкою)
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Григоровичів-Барських ( від вулиці
Європейської до вулиці Наливайка)
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Григоровичів-Барських ( від вулиці
Врублевського до вулиці Каштанової)
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Цукрового заводу до вул.Арсенальна
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Туніка з облаштуванням ливневої
каналізації
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Чернишевського
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.М.Залізняка
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Гончарна

на 20172018р.р.
всього
(грн.)
54 992 500
800 000
100 000
70 000
41 463 400
1 500 000
250 000

200 000
400 000
200 000
250 000
400 000
200 000
800 000
400 000
692 000
1 500 000
1 700 000
1 800 000
888 400
765 000
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Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишневої, Машинобудівників
капітальний ремонт дороги вулиці С.Руданського (від вулиці Європейської до вулиці
Наливайка)
Реконструкція перехрестя вулиць Героїв Майдану та Каштанової
Капітальний ремонт ділянки між магазином "Місто" та Греко-католицьким храмом до ЗОШ
№3
Ремонт ділянки дороги вул.М.Кривоноса від вул.Л.Українки до об'їзної дороги
Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Тротуари:
Капітальний ремонт тротуару по вул. Чернишевського (від вул.Європейської до
вул.Дорошенка)
Поточний ремонт тротуару по вул.Європейська
Поточний ремонт тротуару по вул.Галицьких вояків
Поточний ремонт тротуару по вул.Каштанова
Поточний ремонт тротуару по вул.Туніка
Поточний ремонт тротуару по вул.Св.Миколая
Поточний ремонт тротуару по вул.Буняковського
Поточний ремонт тротуару по вул.В.Комарова
Поточний ремонт тротуару по вулиці М.Кривоноса (вздовж колгоспного ринку на умовах
співфінансування)
Поточний ремонт тротуару по вулиці Героїв Майдану (від перехрестя вулиці П.Мельника з
вулицею Кармелюка)
Поточний ремонт тротуару по вул.М.Леонтовича
Поточний ремонт по вул.Буняковського
Поточний ремонт тротуару , ріг вул..Туніка- Соборна (вздовж управління статистики і т.д.)
Поточний ремонт тротуару по вулиці Григоровичів-Барських (від УТОСу до вулиці
Європейської)
Поточний ремонт тротуару по вулиці Врублевського (до міського ринку)
Поточний ремонт тротуару по вулиці Соборна (біля будинку №1, бібліотеки)
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення (50 вулиць)
Реконструкція площі Пам'яті
Реконструкція майдану Св.Миколая
Облаштування Прихрамової площі
Облаштування зливової каналізації, водовідведення:
Св.Миколая, Б.Сфорци, Плотинна
Машинобудівників, Вишнева
Матросова
І.Франка
М.Туніка
О.Кошового
Кооперативна
Ремонт переїзду через р.Горпинка по вул.С.Руданського
Ремонт пішохідного переходу через р.Горпинку по вул.М.Залізняка
Облаштування дорожньої інфраструктури (дорожні знаки, розмітка, лежачі поліцейські)
Благоустрій міського парку (залишки фортеці)
Облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ
Встановлення камер відео спостереження на вулицях міста
Встановлення дошок оголошень
Озеленення, облаштування квітників
Встановлення спортивно-ігрових майданчиків
Встановлення урн для сміття та лавок по місту
Декоративне освітлення
Ремонт пам’ятника загиблим воїнам (міський парк)

1 000 000
1 500 000
150000
300 000
200 000
2 000 000

700 000
160 000
200 000
200 000
150 000
200 000
160 000
180 000
180 000
80 000
60 000
160 000
120 000
160 000
180 000
200 000
2 200 000
2400000
1 200 000
900 000
1 500 000
1 100 000
500 000
600 000
1 800 000
150 000
300 000
120 000
60 000
250 000
600 000
100 000
140 000
30 000
50 000
200 000
100 000
120 000
200 000
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ІІІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Завершення облаштування муніципального притулку для тварин
Створення інфраструктури на полігоні ТПВ
Придбання техніки (навантажувач, причеп)
Придбання розкидача РМД-6
Придбання дереводробильної установки
Придбання трактору МТЗ -320
Придбання навісного комунального обладнання до трактора МТЗ- 320
Придбання GPS обладнання
Облаштування велопарковок по місту

100 000
5 500 000
800 000
365 000
180 000
280 000
85 000
20 000
20 000

Барське будинкоуправління

2 109 000
700 000
270 000
305 000
217 000
67 000
17 000
3 000
80 000
120 000

Поточний ремонт прибудинкових територій
Реалізація проектів реконструкції покрівлі даху будинку №23 по вулиці Соборна
Реалізація проектів реконструкції покрівлі даху будинку №1 по вулиці Комарова
Придбання автомобіля
Реконструкція опалення адміністративного приміщення на ГП котел
Придбання оргтехніки (комп’ютера,принтера,сканера,ксерокса)
Придбання факса
Ремонт адмінприміщення
Ремонт системи водовідведення будинків № 3,5,7 по вул.Машинобудівників
Придбання трактора з обладнанням для прибирання тротуарів та прибудинкових територій
Програмне забезпечення 1С

КВП Барводоканал
Придбання дизель генераторів
Придбання та встановлення будинкових лічильників
Реконструкція водопроводу по вул.Кооперативній
Придбання асенізаційної машини
Придбання насоса для заміни на КНС №1
Будівництво водогону по вул. Дорошенка
Будівництво водогону по вул. Ватутіна
Будівництво водогону по вул.Кооперативна
Будівництво водогону по вул.Делімарського
Будівництво водогону по вул.Грушевського
Будівництво водогону по вул.Мазура
Виготовлення ПКД на реконструкцію очисних споруд
Будівництво каналізації по вул.Шпаковича
Будівництво каналізації по вул.Водзяновського
Будівництво каналізації по вул.Зарічній
Будівництво каналізації по вул.С.Руданського, Пушкінській
Будівництво каналізації на масиві новобудов за військовою частиною
Будівництво каналізації по вул.Мельника

Оздоровчий Табір «Фортуна»

IV
1

2

Покращення матеріально-технічної бази в т.ч.:
придбання та встановлення тротуарної плитки
придбання ліжок
придбання з\б плит для огородження території
придбання та встановлення вхідних дверей в житлові будиночки
придбання кольорової листової жесті для ождоблення стін кухонного комплексу
придбання унітазів та рукомийників
придбання кухонного інвентаря, постільної білизни
Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій,соціально незахищених та обдарованих
дітей м.Бар

300000
30 000
3 828 600
300 000
200 000
171 000
1 000 000
120 000
641 800
725 600
170 200

500 000

600 000
300 000
80 000
50 000
40 000
35 000
50 000
10 000
35 000
300 000
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Заходи по енергозбереженню

V

4 023 300
150 000
885 300

1
2

Проведення енергоаудиту навчальних закладів
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 1 (заміна вікон,дверей,утеплення фасадів)

3

Реконструкція газової котельні із до оснащенним котлом на твердому паливі ДНЗ № 1

4
5
6
7
8
9

Реконструкція газової котельні із до оснащенним котлом на твердому паливі ДНЗ № 2,3
Реконструкція газової котельні із до оснащенним котлом на твердому паливі ДНЗ № 7
Заміна вікон у ДНЗ № 2
Заміна вікон у ДНЗ № 3
Заміна вікон у ДНЗ № 7
Заміна вікон у ДНЗ № 8

449 000
443 200
106 400
15 000
135 000
1 400 000

1
2
3

Разом ДНЗ міста
ДНЗ № 1
Капітальний ремонт системи опалення
Спортивно- ігровий майданчик
Заміна лінолеуму по групах (145м по 200грн.)

2 068 200
429 800
10000
50000
29000

VI

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

439 400

Меблі офісні: столи,стільці,стільчики,шафи,полиці,дошка,шафи для збереження продуктів
Меблі дитячі:
парти (16шт. по 600грн)
стільці (32шт. по 263грн)
Музичний центр
Кольоровий принтер
Комп'ютер в методкабінет
Придбання мотокоси
Придбання матеріалів для капітального ремонту харчоблоку
Капітальний ремонт та переобладнання пральні
Придбання спортивного інвентаря
Придбання м'якого інвентаря: одіяла-60 шт.,покривала-100 шт.,подушки-60 шт.,постільна
білизна-60 шт.,килими в залу-2 шт.,гардини в залу-20 м.
Електром'ясорубка
Комбайн кухонний
Ванна мийна 2 шт.
Придбання піч-пароконвектомат
Стіл розробочний на харчоблок 4 шт.
Двері вхідні
Двері на роздаточну
Холодильник для зберігання ліків і вакцини
Придбання праски та дошки для прасування
Придбання саджанців дерев-60 шт.,кущів-200шт.

50000
9600
8400
4000
2100
11 000
2000
50 000
20 000
8000

ДНЗ №2
Ремонт даху в підвалі
ремонт павільйонів
Закупівля 150шт. рушників (4000грн) та вішалок (8000грн)
Закупівля посуду
Закупівля навісних шаф для кухні (6шт. по 1000грн)
Придбання протипожежного інвентаря
Ремонт підлоги в двох групових кімнатах
Спортивно- ігровий майданчик
Придбання іграшок
Раковини (24шт. по 500грн)
Господарчі товари
Канцелярські товари
Закупівля постільної білизни150 комп.

342000
40000
20000
12000
12000
6000
10000
10000
50000
12000
12000
5000
2000
6000

80 000
14 000
5 000
7 000
50 000
6 000
3000
4200
3000
1500
2000
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14
15
VIII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6

Закупівля тротуарної плитки 300кв.м.
Ремонт системи водопостачання
ДНЗ №3
Перекриття хоз.будівлі
Перекриття 4-х павільонів
Спортивно- ігровий майданчик
Заміна асфальтового покриття на території ДНЗ
Заміна воріт ДНЗ
Придбання розкладушок 30шт
Придбання дитячих столиків-5шт
Придбання 2-х дитячих стелажів в старшу та середню групи
Придбання шафів для одягу 60 шт.
Придбання електром'ясорубки
шафа для хліба
міністима
Ремонт системи опалення
ДНЗ №7
Будівництво огорожі навколо садочка
Ремонт елементів покрівлі на приміщені ДНЗ
Стіл виробничий для кухні
Письмові столи -7шт.
Дитячі столики шестигранні 10 шт.*800 грн.
Дитячі стільчики -60шт.*170 грн.
Стільці напівм’які -12шт.*362,5 грн.
Заміна міжкімнатних та вхідних дверей 4 шт.*3750 грн.
Придбання лінолеума та плінтуса
Заміна стелажів у складі
Капітальний ремонт доріжок навколо примішення ДНЗ
Спортивно- ігровий майданчик
ДНЗ №8
Заміна 110 батарей
Благоустроїти доріжку декоритивною плиткою 790 кв.м.
Заміна вхідних дверей - 3 шт.
Частковий ремонт каналізаційної системи
Придбання канцелярських товарів
Часткова заміна посуду та інвентаря
Придбання навчальних стендів
Спортивно- ігровий майданчика
Придбання ноутбука
Придбання розважальних ігор
Придбання столів дитячих - 5 шт.
Антонівська громада
Ремонт дороги Бар-Глинянка
Реконструкція зовнішнього освітлення сіл Антонівка, Глинянка, Широке
Пасажирські перевезення Бар-Глинянка-Бар
Матеріально-технічна база Глинянського НВК- ЗОШ ДНЗ 1 ст.
Матеріально-технічна база клубу, бібліотеки
Матеріально-технічна база ФАП с.Антонівка

Секретар ради

45000
100000
356 700
12 700
33 000
50 000
100 000
15 000
16 500
4 000
14 000
16 800
9900
1300
3500
80000
223 200
70 000
14 000
3 200
12 000
8 000
10200
4 350
15 000
2 100
4 350
30 000
50000
716 500
195 000
250 000
6 000
150 000
4 500
8 000
5 000
50 000
13 000
20 000
15 000

В.М.Подуфалов
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