
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням 
Конкурсної ради сімнадцятого 
обласного конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад 
від 20 травня 2020 року

Назва Проекту
Назва населеного 

пункту

Фінансування 
з фонду 

Конкурсу
Барський район

1
Влаштування інклюзивного ігрового майданчика за адресою: Україна, Вінницька 
область, м.Бар, вул.Соборна,16,б м.Бар 200000,00

2 Дитсадок наш рідний дім - буде новий дах у нім с.Г авришівка 100000,00
Бершадський район

1
Створення належних умов для слухачів "Університету третього віку" 
територіального центру обслуговування Бершадського району р/р.Бершадь 165000,00

2 Реставрація та капітальний ремонт фасаду музею історії села Баланівка с.Баланівка 122062,39

3
Тепло і затишок у відділенні стаціонарного догляду територіального центру 
соціального обслуговування Бершадського району с.Маньківка 350000,00

4
Спортивний майданчик з вуличними тренажерами в центральному парку для дітей і 
молоді с.ГТятківки і с. Глинського с.П'ятківка 100000,00
Вінницький район

1
«Будівництво зупинок маршрутного транспорту №1-5 по вулиці Гагаріна в с. 
Агрономічне Вінницького району» с.Агрономічне 75991,87

2 Освітлені вулиці — безпека в громаді смт.Стрижавка 87600,00
Гайсинський район



1

Приємний відпочинок - здоров "я та успіх (встановлення креативної зони 
відпочинку "Сад природніх та рукотворних каменів" у парку культури та 
відпочинку ім. Б.Хмельницького у м.Гайсин) р/р.Гайсин 90000,00

2 Сучасне обладнання маємо - діток з особливими освітніми потребами розвиваємо р/р.Г айсин 55000,00
3 "Все найкраще дітям" с.Гранів 100000,00
4 Освітлені вулиці - безпека кожного мешканця с.Михайлівка 100000,00

5
Щоб всі вулиці в селі освітили ліхтарі (капітальний ремонт мереж вуличного 
освітлення у с.Семирічка, Гайсинського району с.Семирічка 100000,00

6 "Вуличне освітлення - запорука безпеки життєдіяльності громади" с. Харпачка 76000,00
7 "До Олімпійських висот" с.Чечелівка 96000,00

Жмеринський район

1
Сільський спортивний зал - крок для розвитку спортивного дозвілля територіальної 
громади с.Станіславчик 100000,00

2
Бібліотека — центр комфортного дозвілля користувачів та людей з обмеженими 
можливостями с.Станіславчик 89081,99

о
Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» по вул. Козацька, 3 в 
смт Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області смт Браїлів 150000,00

Калинівський район
1 Реабілітаційний куточок"Острів надії" р/р.Калинівка 100000,00
2 "Тепло в шкільну оселю" с.Лемешівка 100000,00
3 Вуличне освітлення села Лемешівка с.Лемешівка 78562,47

4

«Сучасне світло - сучасне село» Капітальний ремонт вуличного електричного 
освітлення по вул. Гагаріна в с. Лісова Лисіївка Калинівського району Вінницької 
області» с.Лісова Лисіївка 40000,00

5
Затишна школа українському селу ( Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІ ступенів с. 
Нападівка. III етап.) с.Нападівка 100000,00



6
«Реконструкція вуличного освітлення с. Писарівка, Калинівського району, 
Вінницької області» с.Писарівка 100000,00

7 "Комфортні умови - вимога сьогодення" с.Радівка 48000,00
8 "Ясно вдень - світло вночі" с.Радівка 70000,00
9 Черепашинецький парк відпочинку с.Черепашинці 100000,00

Козятинський район
1 Освітлені вулиці-успішна громада с.Білопілля 67130,55

Крижопільський район
1 «Модернізація мереж вуличного освітлення селища Крижопіль - 2020» Крижопіль 137662,04

Липовецький район
1 «Використання альтернативних джерел енергії для освітлення вулиць міста» м.Липовець 78000,00
2 Виробництво пеллет із соломи для потреб громади с.Славна 163498,29

Літинський район

1
«Стань сам маленьким промінчиком світла! Модернізація мережі вуличного 
освітлення с.Кусиківці» с. Громадська 70000,00

2
«За кожним вікном своя -  особлива атмосфера. Енергозберігаючі вікна у 
сільському клубі с. Кусиківці -  запорука затишку та тепла» с. Громадське 70000,00

3 Світ без обмежень с.Микулинці 73989,76
4 Безпечні освітлені вулиці громади с.Уладівка 90000,00

Могилів-Подільський район

1
Впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення селища 
Вендичани смт.Вендичани 100000,00

Мурованокуриловецький район

1
"Сільський будинок культури, як культурно-мистецький осередок по 
впровадженню та збереженню Жванського традиційного ткацтва." с.Жван 70000,00

2
« Створення спортивно -  оздоровчого комплексу в с. Конищів -  запорука 
фізичного та духовного здоров’я жителів нашої громади» с.Конищів 35000,00



3 "Тепло і затишок - це запорука якісного навчання в сучасній школі" с.Михайлівці 47000,00

4
«Пам'ять про героїв потрібно берегти, збереження культурної спадщини для 
майбутніх поколінь села Обухів» с.Обухів 70000,00

5 Оновлений парк - окраса села с.Рівне 65000,00

6
Розширення мереж вуличного освітлення -  це послідовний крок створення 
комфортних та безпечних умов проживання в Снітківській громаді с.Снітків 30000,00

7 "Дитяча мистецька школа - як центр культурного розвитку громад Курилівці 80000,00

8
Енергозбереження - запорука безпечного навчання та виховання школярів "Здорова 
дитина - здорова нація."

смт.Муровані
Курилівці 100000,00

Немирівський район
1 "Культура розквітає - відродження села триває" с. Новоселівка 56193,55

2

Відновлення та створення туристичних маршрутів з облаштуванням місць 
відпочинку (кемпінг). Облаштування на створеному маршруті пункту прокату 
туристичного спорядження для організації та проведення водних подорожей по 
річці Південний Буг в межах Немирівського району. с. Сокілець 57000,00

Оратівський район
1 Сучасне село мріє про освітлені вулиці с.Новоживотів 100000,00
2 Світло в рідному селі- мрія про світле майбутнє в с. Осична с.Осична 100000,00
3 Сучасне село мріє про освітленні вулиці с.Сабарівка 100000,00
4 Піщанський район

5
Розвиток спортивної інфраструктури на території Болганської сільської ради: 
будівництво басейну. с.Болган 100000,00

6
Відродження ярмаркових традицій на селі: реконструкція ринкової площі на 
території Болганської сільської ради с.Болган 100000,00

7 Модернізація мереж вуличного освітлення по вулицях с.Городище с.Городище 100000,00



8
Модернізація мереж вуличного освітлення по вулицях Шевченка, Соборній та 
Сонячній с.Ставки с.Ставки 100000,00

Погребищенський район

1
Сучасна школа - це безпечне освітнє середовище,що розпочинається із 
забезпечення елементарних потреб дитини с.Г опчиця 99503,43

2 Безпечні вулиці для успішної громади с.Довжок 54000,00
Теплицький район

1
Придбання тренажерів для фізкультурно-оздоровчого центу при Бджільнянській 
ЗОШІ-ІІ ступенів с.Бджільна 45000,00

2 Інформаційна бібліотека - місток від минулого до сьогодення с.Бджільна 50000,00

3
Капітальний ремонт системи опалення приміщень Великомочульської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Теплицького району Вінницької області с.Велика Мочулка 31000,00

4 Створення пожежно - рятувального підрозділу. с.Метанівка 40000,00

5
Здоров’я дитини - майбутнє України (придбання і встановлення спортивного 
обладнання біля школи с. Орлівка) с.Орлівка 20000,00

6 Сучасна система вентиляції та енергомодернізація Побірського сільського клубу с.Побірка 60000,00
Тиврівськнй район

1
"Використання енергозберігаючих технологій в освітлені сільських вулиць 
територіальної громади" с.Василівка 51609,44

2 "Street WorkOut - соціально-спортивний розвиток громади" с.Красне 100000,00
Томашпільський район

1 "Спорт - спільна турбота" с.Марківка 34319,55
Тростинецький район

1 Енергія сонця - шлях у майбутнє Глибочанської школи с.Глибочок 50000,00
2 Модернізація вуличного освітлення по вулиці Центральна в с. Гордіївка с. Гордіївка 100000,00



3 "Розквітай садок дитячий с.Ілляшівка 13940,00
4 Теплий спортзал - здорові діти с.Нова Ободівка 49000,00

5
«Подільська казка - підґрунтя розвитку рекреаційної сфери - основи концепції 
оздоровлення та відпочинку дітей» с.Ободівка 188379,79

6

Капітальний ремонт опорядження фасадів із улаштуванням водостоків 
Савинецького сільського будинку культури по вул.МічурінаД в с.Савинці 
Тростянецького району Вінницької області (завершення) с.Савинці 95000,00

Тульчинський район
1 Подбаємо про освітлення вулиць села- забезпечимо безпечність громади с.Білоусівка 35000,00
2 "Модернізація вуличного освітлення в с. Заозерне" с.Заозерне 70000,00

о
"Збережемо здоров'я для майбутнього наших дітей "(капітальний ремонт 
спортивного залу в с.Кинашів Тульчинського району Вінницької області) с.Кинашів 100000,00

4 Розквітай садок дитячий с.Клебань 53559,45
5 Створення культурно - спортивного центру с. Крищинці с.Крищинці 100000,00

6
Нове будівництво мереж вуличного освітлення по вул Привокзальна та вул Лісова 
від ТП-445 та ТП-57 с.Маяки Тульчинського району Вінницької області с.Маяки 83000,00

7 "Сучасна українська школа-заклад світла і тепла" с.Печера 43500,00
8 Збережемо культуру- збережемо село. Копіївська 35000,00
9 Спортивно-ігровий майданчик задля здорового та активного дитинства смт.Кирнасівка 40000,00

Хмільницький район
1 "Медичне обслуговування- доступне для усіх жителів" р/р.Хмільник 109306,14
2 «Покращення туристично-екологічної привабливості громади» с.Кривошиї 56000,00

3
Розвиток туристичної інфраструктури - визначальний чинник туристично - 
привабливої території с.Лозна 100000,00

4 Освітлені вулиці - світле майбутнє с.Рибчинці 50000,00



5
Благоустрій території мультифункціонального майданчика для занять ігровими 
видами спорту на території с. Сальниця. с.Сальниця 50000,00

Чернівецький район
1 «Крок до європейської громади -  вуличне освітлення с. Біляни» с.Біляни 55723,30
2 Тепла школа - запорука здоров"я дітей. с.Г онтівка 40000,00
3 Збереження тепла в адмінбудівлі - економія коштів для громади с.Лозове 30000,00
4 "Освітлення вулиць-запорука енергоефективності та благоустрою села" с.Саїнка 65000,00
5 "Тепла школа-здорові діти" с.Саїнка 25000,00

Чечельницький район

1

"Веломаршруту - бути!". Проведення заходів, спрямованих на завершення проекту 
по створенню туристичного веломаршруту, облаштування сільських велодоріжок, 
велостоянок, створення умов для відпочинку, розвитку велотуризму, занять 
велосипедним спортом, комфортного пересування по території села. Покращення 
якості життя людей в селі Берізки-Чечельницькі Чечельницького району.

с.Берізки- 
Чечельницькі 100000,00

2
"Територія чистих джерел" ( облаштування культурної спадщини пам'ятки природи 
місцевого значення, відкриття туристичного маршруту)

с.Берізки- 
Чечельницькі 100000,00

3 Національно-патріотичне виховання та розвиток спорту в Каташинській громаді с.Жабокричка 33094,27
Шаргородський район

1 «Капітальний ремонт лікарняного ліфта №257» м.Шаргород 55000,00

2
Заміна вікон та дверей у Шаргородській СЗШ І-ІІІ ступенів №2 . Безпека та 
енергозбереження освітнього середовища м.Шаргород 27000,00

3 «Допоможіть нам бути здоровими за допомогою лікувальної фізкультури» р/р.Шаргород 68958,40
4 Ефективне тепло для збереження здоров'я дітей Буднянського НВК с. Буднє 15000,00
5 Опорній школі - сучасні вікна с.Джурин 40000,00



6
Реконструкція вуличного освітлення по вул.Попелівська та поточний ремонт 
вуличного освітлення в с.Зведенівка Шаргородського району Вінницької області с.Зведенівка 100000,00

7
Капітальний ремонт покрівлі та котельні будівлі Зведенівського закладу 
дошкільної освіти Шаргородського району Вінницької області с.Зведенівка 97124,65

8
Встановлення огорожі на місцевому кладовищі та облаштування меморіалу 
Жертвам Голодомору с.Козлівка 36000,00

9 Збережемо культуру - збережемо село с.Носиківка 60000,00
10 " Тепла школа - здорові діти" с.Пеньківка 23100,00
11 " У здоровому тілі - здоровий дух" с.Пеньківка 14000,00

12
"Дзвінко музика лунає і культура процвітає"(Придбання сучасної музичної 
апаратури для Перепільчинецького сільського будинку культури) с.Перепільчинці 20000,00

13 " В нових вікнах, як і в нових справах світить сила часу" с.Плебанівка 18750,00
14 "Котельню мріємо відремонтувати, щоб безпечне тепло мати!" с.Плебанівка 39750,00
15 Заміна вікон і дверей у приміщенні сільської ради с.Рахни-Лісові 49500,00
16 Реконструкція дитячого майданчика "Щасливе дитинство" с.Рахни-Лісові 66000,00
17 Подаруємо тепло дітям с.Руданське 30221,00
18 "Подаруємо радість дітям" с.Федорівка 17000,00
19 Освітлення вулиць села - обєктивна вимога часу с.Хоменки 100000,00
20 Влада, бізнес і громада: успіх - тільки у співпраці с.Хоменки 100000,00
21 "Немає дороги - немає життя" с.Юхимівка 30000,00

Ямпільський район
1 "Річка єднає людей"' с.Петрашівка 61850,62

м.Ладижин
1 Сучасна тепла музична школа м.Ладижин 35450,96

м.Могилів-Подільський



1
«Термомодернізація дошкільного підрозділу -  запорука здоров’я підростаючого 
покоління»

Могилів - 
Подільський 27153,93

Бабчинецька сільська ОТГ

1
Реконструкція вуличного освітлення в с.Моївка по вулицях Героїв України та 
І.К.Рудика -  крок до відродження українського села с.Моївка 191218,88
Барська міська ОТГ

1 "Безпечні школи як перший крок до безпечного міста" м.Бар 96933,20
2 Комфорт та гігієна - запорука здоров'я і натхнення спортсмена. м.Бар 96933,19

Брацлавська селищна ОТГ

1 Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Брацлавського НВК №1 смт Брацлав 156891,79
Вапнярська селищна ОТГ

1
Підвищення енергоефективності Колоденського ЗДО «Капітошка» Вапнярської 
об’єднаної територіальної громади (другий етап) Вапнярка 182914,30
Войнишівська сільська ОТГ

1
"Туризм без кордонів - це запорука здорового способу життя та патріотичного 
виховання підростаючого покоління" с. Войнашівка 26399,65
Вороновицька селищна ОТГ

1 Придбання спортивного комплексу смтВороновиця 24513,96
Гавришівська сільська ОТГ

1 «Здорові діти -  успішне майбутнє!» с.Стадниця 35450,96
Глуховецька селищна ОТГ

1 Зовнішнє освітлення в кожен куточок громади Глухівці 179520,06
Гніванська міська ОТГ

1 «Спортивному корпусу у м. Гнівань бути» місто Гнівань 178773,33
Дашівська селищна ОТГ



1
Благоустрій паркової (прибережної) зони "Острова кохання", як продовження 
розвитку туризму на території Дашівської ОТГ смт Дашів 165186,41
Джулинська сільська ОТГ

1
"Здійснимо мрію художника Олексія Степового - політвязня ГУЛАГу,капітальний 
ремонт Джулинського центру культури дозвілля і спорту" с. Джулинка 75000,00

2
"Здорові діти - наше майбутнє, придбання та встановлення дитячого спортивного 
майданчикау селі Джулинка" с. Джулинка 35000,00

о
Э

"Розвинена культура- крок до цивилізації, капітальний ремонт Чернятського 
будинку культури в селі Чернятка Бершадського району Вінницької області". с.Чернятка 87500,00
Жданівська сільська ОТГ

1 Тепло та затишок для інклюзивної освіти с.Війтівці 46600,00
2 У громаді безпечно Качанівка 66000,00
о
О Територія спорту Качанівка 60000,00

Жмеринська міська ОТГ

1
"Ресурсна кімната - крок до успішного життя в соціумі дітей з особливими 
освітніми потребами" м. Жмеринка 116950,00

2 Освітлення вулиць - безпека та спокій сіл Щучинці, Ярошенка Ярошенка 73127,51
Іваківська сільська ОТГ

1
Активне дитинство -  здорова нація. Облаштування дитячого майданчика у 
Іванівській ОТГ с.Гущинці по вул.Гагаріна 57Б

Г ущинці, 
"Кучері" 125000,00

Іллінецька міська ОТГ
1 Астротуризм на Іллінецькому кратері Іллінецького 66000,00
2 «Спортивний інвентар в школи Іллінецької міської ОТГ» Жадани, 136917,70

Калинівська міська ОТГ



1
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вулиці Незалежності (від 
вул. Димінського до ПАТ «КРП «Агромаш») в місті Калинівка Вінницької області місто Калинівка 63364,13

2
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Промислова (від ГУ 
ДСНС до ЕЗДМ) в м. Калинівка Вінницької області місто Калинівка 49004,00

3
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вулиці Механізаторів в 
місті Калинівка Вінницької області місто Калинівка 46391,00

4
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вулиці Маяковського в 
місті Калинівка Вінницької області місто Калинівка 49421,00
Ковалівська сільська ОТГ

1 « Модернізація освітлення вулиць села Головеньки» с. Головеньки 82405,73

2
«Реконструкція опалення будинку культури -  покращення культурного життя 
громади» с. Ковалівка 83560,00
Краснопільська сільська ОТГ

1 Спортивно- ігровий майданчик "Невгамовні малюки" с.Краснопілка с.Краснопілка 65000,00

2
Облаштування спортивно-ігрового майданчика в с.Митків Краснопільської 
сільської ради с.Митків 70000,00

3
«8роіі2опе»- встановлення вуличних тренажерів в селі Краснопілка Гайсинського 
району с.Краснопілка 33211,05
Кунківська сільська ОТГ

1 Здорова молодь -  успішна держава с.Кунка 122192,69
Літинська селищна ОТГ

1
«Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення по Сосонському шосе в 
смт.Літин» Літин 40000,00

2 «Здорова громада — здорова нація» СМТ.ЛІТИН 44400,00
о
3 «Теплозбереження для майбутнього споживача» с.Селище 22400,00



4 «Шкільне подвір’я -  територія радості та здоров’я» СМТ.ЛІТИН 43300,89
Лука-Мелешківська сільська ОТГ

1 Світло - шлях до успіху. с.Прибузьке 30171,03
Махновська сільська ОТГ

1 Освітлення вулиць - запорука безпеки життєдіяльності громади с.Перемога 100000,00
2 Шлях до здоров'я через дружбу з вуличним спортом с.Махнівка 36523,93

Мельниківська сільська ОТГ

1

«Реконструкція вуличного освітлення с.Ометинці на території Мельниківської 
сільської ради об’єднаної територіальної громади Немирівського району 
Вінницької області» с.Ометинці 53553,58
Мурафська сільська ОТГ

1

«Створення сучасного дитячого майданчика на території Довжанського 
дошкільного навчального закладу у с.Довжок Шаргородського району, Вінницької 
області» С.Мурафа 89793,00

2
«Покращення якості освітніх послуг в Мурафському дошкільному навчальному 
закладі шляхом оновлення матеріально - технічної бази» с.Мурафа 95000,00
Новогребельська сільська ОТГ

1
Світло біля кожної оселі. Зовнішнє освітлення вул. Героїв Небесної Сотні, вул. 
Гагаріна, вул. Калинова та вул. Першотравнева в с. Нова Гребля с. Нова Гребля 142648,00

2 Світло біля кожної оселі. Зовнішнє освітлення вул. Тичини с. Чернятин с. Чернятин 18389,89
Оратівська селищна ОТГ

1
ЦНАП - надійне вирішення усіх питань, особливо для людей з обмеженими 
фізичними властивостями смт Оратів 188209,32
Павлівська сільська ОТГ

1
Безпека в громаді - створення системи відеонагляду в населених пунктах 
Павлівської ОТГ. Павлівка 65999,14



Райгородська сільська ОТГ
1 Спортивно- ігровий майданчик « Казкова долина»в с. Нижча Кропивна Нижча Кропивна 49500,00

2
Камери відеоспостереження - запорука захисту та безпеки жителів с. Райгород 
та громади с. Райгород 21735,00

3 Спортивна громада - здорова Україна. с. Райгород 49770,00
Росошанська сільська ОТГ

1
Монтаж сонячної електростанції потужністю 20 кВт в с. Росоша Липовецького 
району Вінницької області с. Росоша 62604,89
Северинівська сільська ОТГ

1 «Мельниковий пляцок - Токарівка туристичний відрізок на «Яблуневому шляху»» «Мельниковий 57702,10
Ситковецька селищна ОТГ

1
" Освітлення села -  інвестиції в майбутнє." Реконструкція мереж вуличного 
освітлення с. Вища Кропивна вулиці Центральна ,Маяковського Вища Кропивна 91644,51
Соболівська сільська ОТГ

1 "За здоров'ям - на сучасний спортивний майданчик" село Соболівка 62982,03
Сокиринецька сільська ОТГ

1

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Сокиринецької філії комунального закладу 
«Хижинецький ліцей» Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної 
територіальної громади по вул. Шевченка 101, в с. Сокиринці Вінницького району 
Вінницької області с.Сокиринці 131627,77
Староприлуцька сільська ОТГ

1 Освітлена вулиця -  одна з ознак успішної громади с. Нова Прилука 194698,00
Сутисківська селищна ОТГ

1

Створення інклюзивного простору, ресурсної кімнати для дітей з особливими 
потребами, дітей дошкільного та молодшого шкільного віку"Живи-розвивайся- 
грай" смт.Сутиски 204049,11



Теплицька селищна ОТГ

1

Забезпечення розвитку творчого потенціалу, культурного простору та створення 
умов для розвитку самодіяльної народної творчості в закладах культури Теплицької 
ОТГ смт Теплик 186683,27
Томашпільська селищна ОТГ

1
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по існуючих повітряних лініях села 
Рожнятівка Томашпільського району село Рожнятівка 107828,04

2 Реконструкці мережі вуличного освітлення в селі Яланець Томашпільського району село Яланець 100000,00
Тростянецька селищна ОТГ

1
Скелелазіння сучасний вид фізичної активності для вихованців Тростянецького 
будинку дитячої творчості смтТростянець 30000,00

2
Облаштування ситуаційного центру в рамках створення центру безпеки 
Тростянецької ОТГ смтТростянець 110000,00

о Реконструкція мереж вуличного освітлення смт Тростянець смтТростянець 20000,00
4 Модернізація мереж вуличного освітлення села Демидівка смтТростянець 15000,00

Тульчинська міська ОТГ

1
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Миру, вул. Щаслива від 
ТП-86 в с.Суворовське, Тульчинського району, Вінницької області с. Суворовське 71839,00

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського, 
вул.Леонтовича від ТП-446 в с.Суворовське, Тульчинського району, Вінницької 
області с. Суворовське 93068,00

о
3 Комплексний підхід до енергоефективності в Тульчинській міській ОТГ Тульчин 22555,59

Хмільницька міська ОТГ



1
Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського в м. 
Хмільнику Вінницької області

Вінницької
області 184815,08

Шляхівська сільська ОТГ

1

"Здорові і сильні діти - запорука міцності держави" ( придбання вуличних 
тренажерів для спортивного майданчика Опорного закладу "Шляхівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика 
Г.Й.") с. Шляхова 55000,00

2

"Реконструкція мереж вуличного освітлення" (реконструкція мереж вуличного 
освітлення по вул. Центральна в с. Теофилівка, Бершадського району, Вінницької 
області) с. Теофилівка 107169,31
Шпиківська селищна ОТГ

1
Здорові діти - успішна країна.(Спортивний майданчик для учнів Шпиківського 
опорного навчального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів). смт. Шпиків 160000,00

2
Реконструкція паркової зони із встановленням пам"ятного знаку "Героям Небесної 
Сотні" в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області. смт. Шпиків 27814,68
Якушинецька сільська ОТГ

1 Немає недосяжних вершин село Якушинці 122576,46

Голова Конкурсної ради ^  А.Д. ОЛІЙНИК

Секретар Конкурсної ради I.A. РАТУШНЯК
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