
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням конкурсної 
ради шістнадцятого обласного 

конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад від 03 вересня 

2019 року

Назва Проекту

Назва населеного 
пункту

Фінансування 
з фонду 
конкурсу

Барський район 631926,52

1 Автономне вуличне освітлення - правильний шлях громади с. Верхівка 100000
2 Гарно буде в клубі тім, добре гостям буде в нім с. Гайове 100000
3 "Подаруймо дітям тепло спілкування" с.Лука Барська 99926,52
4 Збережемо культуру - збережемо село с.Мартинівка 100000
5 По світлих вулицях в майбутнє ми підемо с.Попівці 100000

б
"Встановлення камер відеоспостереження на туристичному об'єкті "Гора Бони Сфорци'Чарантія захисту від 
вандалізму та запорука безпеки громадян". с.Чемериси Барські 32000

7 Світле майбутнє - здоровя дітей с.Ялтушків 100000
631926,52

Бершадський район 1273437,36
1 Хто спортом займається, той сили набирається м.Бершадь 140250
2 Розвиток культури на селі - турбота про духовне багатство громади с.Велика Киріївка 51187,36
3 Безпечне та якісне харчування у школі - запорука здоров'я дітей с.Велика Киріївка 100000
4 Здорові діти - здорова нація с.Красносілка 100000
5 Центр сучасного дозвілля - перспектива розвитку села с.Михайлівка 50000
6 Шкільна їдальня -  місце комфорту і затишку с.Осіївка 61000
7 Теплі класи-запорука здоров'я, успішності дітей та ефективна система енерго та ресурсозбереження с.Поташня 100000
8 Сучасний спортивний та ігровий майданчик для дітей сіл П'ятківка та Глинське с. П'ятківка 100000
9 Бережемо тепло і затишок нашої школи с. П'ятківка 75000

10 Комфортні умови для якісного харчування - запорука здоров'я дітей с.Серединка 100000
11 Енергозбереження - нагальна потреба сьогодення с. Ставки 30000



12 "Закладам культури - комфортні умови для проведення дозвілля" с.Сумівка 100000
13 Створення комфортного енергоефективного простору - крок до збереження здоров"я дітей с.Устя 73000
14 Тепла школа - здорові діти с.Флорине 100000
15 Сучані технології в овітленні вулиць -безпека та спокій мешканців громади с.Яланець 93000

1273437,36

Вінницький район 419473,97
1 Спорт -  об’єднає наші громади ! Вінницький район 119473,97
2 "Освітлення вулиць - крок влади на зустріч громаді" с.Олександрівка 100000
3 " Вшануймо пам'ять Кобзаря с.Писарівка 50000
4 "Спортивна громада - здорове майбутнє!" с. Сосонка 100000
5 «Школа здорового майбутнього!» с.Стадниця 50000

419473,97

Гайсинський район 441198,44

1

Ми зробимо все для того, щоб підопічним жилось чудово (встановлення гідравлічного підйомника для людей з 
інвалідністю у КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського 
району") р/р Гайсин 66198,44

2
Капітальний ремонт вуличного освітлення і встановлення ефективних енергозберігаючих світильників в селі 
Бубнівка Гайсинського району с.Бубнівка 100000

3
Облаштування вуличного освітлення на вулицях: Сонячна, Філоненка, пров..Філоненка, Грановського, пров. 
Грановського, Б.Хмельницького, Пирогова в с Гранів с.Гранів 100000

4 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Степашки с.Степашки 100000
5 "Тепло в долонях" с.Чечелівка 75000

441198,44

Жмеринський район 394554,73
1 Теплі вікна для нашої школи с.Жуківці 100000

2 Капітальний ремонт системи опалення Жуковецької ЗОШ І-ІІ ст., Жмеринського району, Вінницької області с.Жуківці 97554,73
3 «Енергозбереження -  крок за кроком до розвитку територіальної громади » с.Леляки 97000
3 Сільський спортивний зал -  територія спорту та здорового способу життя громади с.Станіславчик 100000

394554,73

Іллінецький район 87536,84



1 Облаштування спортивно - тренувального ігрового майданчика "Спорт для всіх - від дорослих до малих” с.Леухи 87536,84
87536,84

Калинівський район 906677,18
1 Реабілітаційно-інноваційний офтальмологічний центр "Подаруєм шанс кожному" р/р Калинівка 66677,18

2

"Спортивно-ігрова зона - яскраве та здорове дитинство сільських малюків". Обладнання спортивно-ігрової зони 
для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку мікрорайону "Загребля" с. Бережани Калинівського району 
Вінницькоі області. с. Бережани 24000

3
Енергоефективність і сучасність - стиль сільських закладів бюджетної сфери (завершення утеплення фасаду 
амбулаторії загальної практики сімейноі медицини с. Бережани Калинівського району Вінницькоі області) с.Бережани 24000

4
Освітлені вулиці - безпечне село (Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Басса в с. Глинськ 
Калинівського району Вінницької області) с.Глинськ 24000

5 Утеплена школа - ще один крок до енергозбереження і здоров"я дітей с. Глинськ 24000
6 Освітлення вулиць села Голубівка с.Голубіївка 24000
7 Тротуарна доріжка - безпечний рух с.Заливанщина 24000
8 Сучасним дітям - сучасне енергоефективне освітлення с. Кордел івка 24000
9 Забезпечення енергозбереження освітнього закладу - запорука здоров'я дітей с. Кордел івка 24000

10 Нічні ліхтарі - не просто окраса вечірнього краєвиду населених пунктів, а й безпека с.Котюжинці 24000
11 "Тепліше дітям - батькам спокійніше" с.Лемешівка 30000

12

«Зміни своє село для майбутніх поколінь - освітивши дорогу додому. Відновлення зовнішнього вуличного 
електричного освітлення по вул. Шкільна та по вул. Гагаріна в с. Лісова Лисіївка Калинівського району 
Вінницької області» с.Лісова Лисіївка 24000

13 «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Лісова Лисіївка, Калинівського району, Вінницької області» с.Лісова Лисіївка 24000
14 "Спортзал вуличний потрібен для всіх - це здоров'я і успіх" с.Люлинці 24000
15 "Сучасний і безпечний ігровий майданчик облаштуймо на радість дітворі" с.Люлинці 24000
16 Освітлення вулиць села- крок на зустріч людям с.Мізяків 24000
17 Щоб спортом займатись , здоровя укріпляти - спортивну залу потрібно мати с.Мізяків 24000
18 Затишна школа українському селу (Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІ ступенів с. Нападівка. II етап). с. Нападівка 24000

19 Реконструкція системи вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій в селі Нападівка с. Нападівка 24000

20
Капітальний ремонт даху та утеплення перекриття будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Павлівка 
Калинівського району Вінницької області с. Павлівка 24000

21 Освітлені вулиці - безпека жителів Павлівської територіальної громади с. Павлівка 24000

г " '  /г # ’* * * /?



22 "Від краси довкілля до краси душі" с.Писарівка 24000
23 «Тепла покрівля - запорука економії тепла» с.Писарівка 24000
24 "Світло вночі - комфорт в житті" с.Радівка 60000
25 "Комфортні умови - запорука здоров"я дітей" с.Радівка 24000
26 "Затишний клуб-центр дозвілля мешканців села Райки" с. Райки 24000
27 "Мрії про комфорт та безпеку дорогою додому" с.Сальник 24000
28 "Відпочинок на лоні природи -  реальність, сучасність і майбутнє" с.Сальник 24000
29 Енергозбереження та теплозбереження-питання культури та свідомості сучасного українця с.Уладівське 24000
ЗО Пам'ять про них збережуть обеліски с.Хомутинці 24000
31 Давайте людям світло дарувати с.Хомутинці 24000
32 "Покровське світло2" с.Черепашинці 24000
33 "За здоров ям - на дитячий спортивний майданчик" с.Черепашинці 24000
34 «Від патріотизму до героїзму» с.ІІІепіївка Пиківська с/ 30000

906677,18

Козятинський район 766746,03
1 Нове вікно - комфорт для пацієнта та лікаря р/р Козятин 40000
2 Заощаджуючи на комунальних - поліпшуємо якісне обслуговування пвцієнтів р/р Козятин 30000

3
Капітальний ремонт частини покрівлі Безіменського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ 
ступенів "Школа-дитячий садок" вул. Миру 32, с. Безіменне, Козятинського району, Вінницької області с. Безіменне 23000

4
"На зустріч людям" (Встановлення мережі освітлення вулиці Центральна с.Селище Білопільської територіальної 
громади) с. Білопілля 25000

5
«Придбання паркану для облаштування музейної території -  крок до розвитку фестивального туризму в кластері 
сільського зеленого туризму» с. Білопілля 23000

6 Освітлені вулиці села - запорука успішності громади с.Вернигородок 26000

7
Створення безпекових і комфортних умов в спортивно-танцювальній залі - запорука вагомих здобутків та 
здоров'я підростаючого покоління с.Вернигородок 23000

8 Реконструкція вуличного освітлення по вулиці 40-річчя Перемоги в с. Вівсяники Козятинського району с. Вівсяники 23000

9
Будівництво дитячого майданчику "Мрія кожної дитини" в селі Воскодавинці Козятинського району, Вінницької 
області с.Воскодавинці 23000

10 Тепло Дітям с.Дубові Махаринці 23000
11 Якісне дорожнє покриття - чудове відчуття" с.Жежелів 60000
12 Сільській культурі - комфортні умови с.Йосипівка 23000
13 "Освітлення вулиць-запорука життєдіяльності громади" с.Кашперівка 23000



14 Освітлення вулиць - комфорт і безпека мешканців с.Козятин 25000
15 ДВА - ЧОТИРИ РАЗОМ (інклюзивний майданчик) с.Козятин 23000
16 Теплий загальноосвітній заклад -  запорука якісної освіти (заміна вікон в школі) с.Кордишівка 23000
17 Сьогодні спорт - завтра здоровя с.Махаринці 23000
18 Розвиток спорту на селі - турбота про здоров'я громади с.Махнівка 50746,03
19 Збереження традицій чеських поселенців - запорука єдності громади с.Миколаївка 23000
20 Спорт - гарант здоров'я громадян с.Миколаївка 23000
21 "Тепло для людей" с.Михайлин 23000
22 "Надійна покрівля - міцне здоров’я" с.Михайлин 23000
23 "Вуличне освітлення-безпека та громадський порядок" с.Пляхова 23000
24 Будинок культури - Центр дозвілля с.Поличинці 23000
25 Безпечна дорога - життя і здоровя громади с.Пузирки 50000
26 Теплий промінь с.Самгородок 23000
27 Ремонт сільського будинку культури в с.Флоріанівка Козятинського району Вінницької обл. с.Флоріанівка 23000
28 Юрівській громаді - теплий і затишний Будинок культури с.Юрівка 23000

766746,03

Крижопільський район 1167370,83
1 Тепло зберігаємо - духовність розвиваємо с.Вербка 74834
2 Сучасна їдальня -  забезпечення збереження здоров’я дітей у школі с.Вербка 50018
3 "Історія села для покоління 71' с. Висока Гребля 21698,83
4 "Теплий будинок культури - не вимога часу, а осередок громадської акгивностісела" с.Вільшанка 69850

5
"Енергоефективний дошкільний навчальний заклад -  фундамент нової генерації мислення підростаючого 
покоління" с. Гарячківка 64600

6 "Доступність - це важливо" с.Городківка 55650
7 "Спорт сьогодні - основа здоров'я і сила нації" с.Жабокрич 52500
8 Надійний соціальний захист - шлях до міцної держави с.Кісниця 253500
9 Батьківську працю - майбутнім поколінням с.Красносілка 99860

10 Спорт об'єднує громаду с.Крикливць 36000
11 "Тепла школа запорука здоров'я" с. Куниче 87899
12 Сільський будинок культури - оберіг традицій нашого українського народу с.Тернівка 61893
13 "Збережемо тепло в нашому вогнищі культури" с.Шарапанівка 98670
14 «Модернізація мереж вуличного освітлення селища Крижопіль» смт. Крижопіль 140398



1 .......  ■ ........ 1167370,83

Липовецький район 321713,85

1
Благоустрій паркової зони та створення зони відпочинку для дітей з обмеженими фізичними можливостями 
«Вільний простір» мЛиповець 121713,85

2 Підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями с.Вахнівка 100000
3 «Комфорт для натхнення! Енергозберігаючі технології в Турбівському Центрі дозвілля» смт.Турбів 100000

321713,85

Літинський район 420432,40
1 Освітлення вулиць села Багринівці - крок до комфортного проживання його жителів с.Багринівці 60432,41
2 Дитячий майданчик-місце щасливого дитинства с.Івча 70000
3 «Звільнити від темряви сільську глибинку! Модернізація мережі вуличного освітлення с.Кусиківці» с.Кусиківці 70000
4 Наші діти - наше майбутнє с. Ріжок 100000
5 Уладівська територіальна громада: три кроки до успіху- освітлення, оздоблення, озеленення с. Улад івка 65000
6 Уладівська територіальна громада: працюєм та відпочиваєм разом с.Уладівка 55000

420432,41

Могилів-Подільський район 74757,74
1 Гідравлічний пристрій-енергія життя центру р/р м. Могилів-Подільсі 74757,74

74757,74

Муровано-Куриловецький район 517234,09

1
«Бібліотечний заклад, як інформаційно-просвітницький та інклюзивний центр по наданню культурно-освітніх та 
інших соціальних послуг жителям району «Ти не один» р/р Муровані Курилівці 100000

2

«Проведення енергетичного аудиту в закладі загальної середньої освіти «Мурованокуриловецька школа-ліцей 
№1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» з підготовкою відповідного звіту з енергоаудиту 
та формування енергопаспорту будівлі» р/р Муровані Курилівці 1234,09

3 Сільський будинок культури - осередок культурного життя громади с. Вищеольчедаєва с.Вищеольчедаїв 70000
4 Тепло та затишок в сільський будинок культури с.Немерче 100000
5 Нова сучасна українська школа -тепла і затишна, а спортивний зал - запорука здоров я учнів с.Обухів 48000
6 Створення комфортного середовища в КДЦ, для збереження культури на селі с.Попелюхи 20000
7 Утеплений СБК—центр дозвілля та культурно -мистецьких заходів у громаді. с.Рівне 48000

8
Збереження історичної спадщини та творчого доробку місцевих митців через облаштування історико- 
виставкового куточка в Снітківському сільському будинку культури с.Снітків 40000



9
Архітектурні зручності та безпечність приміщення Снітківської лікарської амбулаторії - запорука 
безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до медичних послуг с.Снітків 90000

517234,09

Немирівський район 53033,27
1 Ми живемо в щасливій родині, бо народ і культура єдині с. Новосел івка 53033,27

53033,27

0 ратівський район 274111,70
1 Сучасне село мріє про освітленні вулиці с.Сабарівка Оратівськс 100000
2 Забезпечимо гідну старість літнім мешканцям району с.Фронтівка 115000
3 Амбулаторія села - життя, здорові діти і нація с.Чагів 59111,70

274111,70

Піщанський район 765148,64
1 Районний Будинок культури - Центр місцевої активності громад Піщанського району р/р Піщанка 115148,64

2
Розвиток спортивної інфраструктури на території с.Болган Піщанського району. Встановлення спортивно- 
ігрового майданчика с.Болган Піщанського [ 100000

3 Модернізація мереж вуличного освітлення в с.Миролюбівка Піщанського району с.Миролюбівка 100000
4 Впровадження енергозберігаючих та ресурсоефекгивних заходів в ДНЗ "Ромашка" с.Рудницьке 100000
5 Облаштування пам'ятного меморіалу загиблим воїнам на території Ставківської сільської ради с. Ставки 100000
6 Модернізація мереж вуличного освітлення в с.Трибусівка Піщанського району с.Трибусівка 100000

7
Модернізація мереж вуличного освітлення по вулицях Пирогова, Лєрмонтова, Вишневій, Перемоги, Сковороди, 
пр. Барвінковому в смт Піщанка смт Піщанка 150000

765148,64

Погребищанський район 500301,78
1 Вуличні тренажери для погребищан р/р Погребище 80000
2 Школі - вікна, дітям - тепло с.Морозівка Погребищ« 30000
3 Обличчя сучасної медицини с.Павлівка 99500

4
Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулицях Гоголя, Центральна, Шевченка, Гагаріна в селі 
Розкопане Погребищенського району Вінницької області с. Розкопане Погребищ 99000

5 «Енергоефективність та енергозбереження -  справа кожного, користь для всіх» с.Степанки 69301,78
б В Нову українську школу - енергозберігаючі технології с.Черемошне 32500



7
Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів комунальним закладом «Ширмівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» с.Ширмівка 90000

500301,78

Теплицький район 551418,18

1
Капітальний ремонт системи опалення Бджільнянської ЗОНІ І-ІІ ступенів с.Бджільна Теплицького району 
Вінницької області с.Бджільна 125000

2
Влаштування та відновлення спортивно-ігрового майданчика у Великомочульській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Теплицького району с. Велика Мочулка 26418,18

3
Капітальний ремонт фасадів опорного закладу "Соболівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теплицької 
районної ради Вінницької області" із застосуванням новітніх технологій енерго- та ресурсозбереження" с.Соболівка 400000

551418,18

Тиврівський район 384011,97

1
«Майбутнє починається сьогодні» (Оновлення спортивно-оздоровчої бази в закладі Тиврівський ліцей-інтернат 
поглибленої підготовки в галузі науки) р/р Тиврів 34011,97

2 Реконструкція мереж вуличного освітлення населених пунктів Рахно-Полівської сільської ради с.Рахни-Польові, с.Пир 100000

3
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та фасаду клубу-бібліотеки по вул. Шевченка, 41 А в с. Урожайне 
Тиврівського району Вінницької області с.Урожайне 100000

4

Реконструкція стадіону з будівництвом нового майданчика з штучним покриттям та силовими тренажерами в 
смт. Сутиски, Тиврівського району, Вінницької області в рамках програми: "Виростимо здорових синів і дочок 
для України" смт.Сутиски 150000

384011,97

Томашпільський район 505732,90
1 Побудова безпечного тротуару для жителів с.Антонівка с.Антонівка 190732,9
2 "Тепла школа - здорове покоління" с.Вила 52000
3 "Щоб в Європу шлях здолати - слід про всіх людей нам дбати" с. Високе 80000
4 Про спорт дбати - здоров*я мати с.Марківка 50000
5 Комфорт та затишок в сільській бібліотеці с.Пеньківка 33000
6 "Світло в громаду" - реконструкція мережі вуличного освітлення с. Рожнятівка с. Рожнятівка 100000

505732,90

Тростянецький район 574740,04

1 і Будинок культури, як центр розвитку спорту та хореографії с.Ілляшівка 64232



2
«Подільська казка - підгруннтя розвитку рекреаційної сфері - основи концепції оздоровлення та відпочинку 
дітей». с.Ободівка 185508,04

3
« Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Олександрівському дошкільному навчальному 
закладі» с.Олександрівка Трост 80000

4
"Капітальний ремонт опорядження фасадів із улаштуванням водостоків Савинецького сільського будинку 
культури по вул. Мічуріна,1 в с.Савинці Тростянецького району Вінницької області" с.Савинці 100000

5 СПОРТ ДЛЯ ВСІХ -СУСПІЛЬНА ТУРБОТА. с.Цибулівка 45000
6 Переоснащення газового котла Е 1,0-09 для спалювання відходів агропромисловості с.Четвертинівка 100000

574740,04

Тульчинський район 842142,72
1 «Облаштування пандуса -  наближення органів влади до людей з інвалідністю» р/р Тульчин 50000
2 Новий освітній простір - перший крок до успішного навчання с.Білоусівка 69661,29
3 Модернізація вуличного освітлення села Бортники Тульчинського району Вінницької області с. Бортники 76627,42

4
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Шевченка, вул Богдана Хмельницького, від ТП-43 в 
с.Журавлівка Тульчинського району Вінницької області с.Журавлівка 77401,44

5 "Утеплення ФАПу с. Василівка" с. Заозерне 70000

6
"Впровадження енергоефективних технологій в Зарічненському ЗЗСО І-ІІ ступенів"(капітальний ремонт 
приміщення з встановленням віконних блоків у Зарічненському ЗЗСО І-ІІ ст.) с.Зарічне 73531,37

7 "Сучасна спортивна зала - запорука здоров'я нації" с.Клебань 65791,22
8 Освітленими вулицями села до комфортного майбуття с.Копіївка 77401,44
9 Про здоров'я змалку дбай: бігай швидко і стрибай с.Нестерварка 70000

10
Енергозберігаючі технології в Тарасівській ЗШ І-ІІ ст. - важливий чинник функціонування НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ с.Тарасівка 77401,44

11 Заміна вікон і дверей у школі на енергозберігаючі с.Холодівка 54181,01
12 Дитячий спортивно-ігровий майданчик- активне дитинство маленьких Юрківчан с.Юрківка 19350,36

13
"Де світліше - там затишніше" (реконструкція мережі вуличного освітлення по вулицях Соборна, Незалежногсті в 
смт.Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області смт.Кирнасівка 60795,73

842142,72

Хмільницький район 431294,64
1 Універсальний дизайн в закладах первинної ланки медичного обслуговування - доступно усім р/р Хмільник 89893,23
2 Нам потрібна здорова нація с. Вишенька 22473,31
3 Завершальна фаза створення економної системи освітлення сільських вулиць с. Кривошиї 47900
4 Теплий і затишний садочок - запорука щасливого дитинства с.Куманівці 44047,68



5 Освітлені вулиці - запорука безпеки життєдіяльності громади с.Кустівці 42699,29
6 Відродження таємничих пам’яток історії як запорука розвитку туризму на селі с.Лозна 44946,62
7 "Хто спортом займається-той сили набирається" с.Пустовійти 26967,97
8 Здоровим бути модно!!! с.Сальниця 112366,54

431294,64

Чернівецький район 468034,55

1
„Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дітей та молоді у парку с.Березівка Чернівецького району 
Вінницької області“ с. Березівка 100000

2 Реконструкція Обеліска слави в с. Борівка с. Борівка 100000
3 Тепла школа - запорука здоров"я дітей. с.Гонтівка 50000
4 Спортивно-ігровий майданчик задля здорового та активного життя громади. с.Гонтівка 40000
5 Тепло в шкільній їдальні -- запорука здоров'я дітей с.Лозове 20000
6 Реконструкція вуличного освітлення с.Степне - крок до відродження українського села. с.Степне Моївської сілі 100000
7 Освітлення - безпека життєдіяльності людей. смт.Чернівці 58034,55

468034,55

Чечельницький район 309893,19

1

Розвиток велоінфраструктури громади села Берізки-Чечельницькі -СУЧАСНО, ЗДОРОВО, ЗРУЧНО, 
(проведення заходів по впорядкуванню сільських велосипедних доріжок, велосипедних стоянок, створення умов 
для відпочинку, занять велосипедним спортом, комфортного пересування по території села, покращення якості 
життя на селі, розвиток зеленого туризму) с. Берізки-Чечельницькі 100000

2 Заміна вікон та дверей - надійний крок до енергозбереження с.Жабокричка 85000
3 Модернізація системи опалення Каташинської ЗОНІ і заміна котлів с.Каташин 75000
4 "Увага до дітей сьогодні- наше майбутнє завтра" с.Тартак 49893,19

309893,19

Шаргородський район 1290369,67
1 Облаштування спортивно - ігрового майданчика в Шаргородському ДНЗ №2 м.Шаргород 150000
2 Заміна вікон в Буднянському НВК. Крок до енергозбереження. с. Буднє 25000
3 "Освітлення вулиць - шлях до поліпшення добробуту та безпеки населення” с.Деребчин 100000
4 Заміна вікон у навчальному закладі -  тепло і комфорт для здобувачів освіти. с.Деребчин 38000

5
Будівництво купальні та зони відпочинку на Иосафатовій Долині в с.Зведенівка Шаргородського району 
Вінницької області с.Зведенівка 100000

6 Вибірковий капітальний ремонт парку пам'яті в с.Зведенівка Шаргородського району Вінницької області с.Зведенівка 100000



2 Капітальний ремонт фасадів з утеплення Дошкільного навчального закладу №2 Козятинської міської ради Козятин 64530,92
164530,92

м.Ладижин 80188,86

1
Облаштування кабінетів «Інклюзивно-ресурсного центру» для роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами м.Ладижин 80188,86

80188,86

м.Могилів-Подільський 49519,01
1 Сенсорна кімната для успішної інклюзії м. Могилів-Подільськиі 49519,01

49519,01

Бабчинецька ОТГ 165169,87
1 «Діти -  наше майбутнє» Село Бабчинці 165169,87

165169,87

Барська ОТГ 166447,78

1 Облаштування ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами на базі Барського ліцею № 2 Бар 166447,78
166447,78

Брацлавська ОТГ 111497,65
1 Модернізація мережі вуличного освітлення в смт Брацлав смт Брацлав 111497,65

111497,65

Вапнярська ОТГ 156224,50

1
Підвищення енергоефективності Колоденського ЗДО "Капітошка" Вапнярської об'єднаної територіальної 
громади. Вапнярка 56224,50

2 Спорт - це запорука довгого життя та процвітання нації смт Вапнярка 100000
156224,50

Вінницька ОТГ 91051,09

1
Капітальний ремонт інженерних мереж із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад № 31 Вінницької міської ради» Вінниця 91051,09



7 У здоровому тілі здоровий дух (придбання туристичного та військово-спортивного спорядження для школи) с.Івашківці 25500
8 Тепла школа -  здорові діти (заміна дверей у Івашковецькій СЗШ І-ІІІ ступенів) с.Івашківці 24900
9 «Стежками Поділля -  подорожуємо, вивчаємо рідний край, оздоровлюємось!» с.Кпекотина 69400

10 Реконструкція мережі вуличного освітлення з енергозберігаючими технологіями с.Конатківці 51000
11 "Світлі вулиці - запорука кращого життя та добробуту людей" с.Копистирин 53000
12 " Будинок культури - центр духовного відродження громади" с.Носиківка 54158,67
13 «Подаруймо тепло пеньківським учням -  збережімо здоров'я нації» с.Пеньківка 46000

14 В нові вікна сонце сяє і культура процвітає (заміна вікон у Перепільчинському сільському будинку культури) с.Перепільчинці 40000
15 "Спорт-запорука здоров'я та розвитку дитини". с.Плебанівка 28000
16 Найкраще дітям!!! Турбуймося про підростаюче покоління! с.Рахни-Лісові 66000
17 Тепла школа-здорові діти. с.Руданське 39811
18 Теплий і затишний будинок культури-запорука розвитку громади. с.Руданське 47600
19 Освітлення вулиць села Садковець с.Садківці 32000
20 Зовнішнє освітлення - на кожну вулицю села ! с.Хоменки 100000
21 Влада і громада: разом до наміченої мети ! с.Хоменки 100000

1290369,67

Ямпільський район 436725,76
1 «Найгірша біда у старості не слабкість духу, а душевна байдужість» с.Дзигівка 250000
2 Сільський будинок культури - джерело народної душі (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) с.Велика Кісниця 100000
3 В теплій культурній оселі і життя громади веселе с.Гальжбіївка 81900
4 Збереження та відродження унікальної Клембівської вишивки с.Клембівка 4825,76

436725,76

м. Жмеринка 172198,38
1 Мотузковий парк "Екстрим" - спортивно-розважальний комплекс для дітей та дорослих місто Жмеринка 172198,38

172198,38

Ім.Козятин 164530,92

1
Рекреаційна зона для відпочинку та психологічної реабілітації з забезпеченням без бар’єрного доступу для 
пацієнтів з особливими потребами Козятинської міської лікарні м. Козятин 100000



1 91051,09

Вороновицька ОТГ 19488,13
1 Реконструкція мереж вуличного освітлення смтВороновиця 19488,13

19488,13

Глуховецька ОТГ 146640,18
1 Тепла лікарня - запорука комфортного лікування Глухівці 146640,18

146640,18

Гніваньська ОТГ 110219,74
1 «Освітленні вулиці -  безпека мешканців громади» село Демидівка 110219,74

110219,74

Дашівська ОТГ 174434,72
1 Культурний відпочинок - запорука здоров'я жителів громади смт. Дашів 149000

2
Дашівська публічна бібліотека -  мультимедійний інформаційний центр збереження та популяризації історико- 
культурної та духовної спадщини Дашівської ОТГ смт. Дашів 25434,72

174434,72

Джулинська ОТГ 156224,50
1 "Спорт - це життя, будівництво дитячого спортивного майданчика у селі Чернятка". с.Джулинка 40000

2
"Сонячне світло і в день, і в ночі - капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в селі Берізки - Бершадські. 
Бершадського району. Вінницької області. с.Джулинка 116224,50

156224,50

Жданівська ОТГ 172198,38
1 "Дитячий спортивно-розважальний майданчик "Веселка"" с.Качанівка 72198,38
2 "Світле та безпечне село" с.Дібрівка 100000

172198,38

Іванівська ОТГ 180504,79
1 Облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на території 2-го корпусу ЗОШ І-ІІІст. с.Іванів Іванів 90504,79

2
Щасливі діти - щаслива громада. Облаштування дитячого майданчика у іванівській ОТГ для мешканців 
с.Гущинці Гущинці 90000



1 1 180504,79

Іллінецька ОТГ 171559,42
1 «Енергомодернізація сільського Будинку культури в селі Сорока Іллінецької міської ОТГ» село Сорока 51559,42
2 «Street Workout» м. Іллінці, с. Красненьк 120000

171559,42

Калинівська ОТГ 61339,68

1
Капітальний ремонт хокейного майданчика з облаштуванням штучного покриття та освітлення по вул. 
Незалежності, 52 а в м. Калинівка, Вінницької області Калинівка 61339,68

61339,68

Ковалівська ОТГ 159419,28
1 Освітлення вулиць села Ковалівки - безпечна громада с. Ковалівка 159419,28

159419,28

Краснопільська ОТГ 180824,27

1
"Здорове харчування запорука успішного навчання" Реконструкція шкільної їдальні та харчоблоку 
Краснопільської ЗОШ 1-3 ступенів с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької обл. с. Краснопілка Гайсинс 105614,18

2 Інформаційна бібліотека та центр дозвілля і культурного розвитку с. Краснопілка 75210,09
180824,27

Кунківська ОТГ 168364,65

1
Сільський будинок культури - оберіг традицій українського народу (Капітальний ремонт актової зали будинку 
культури с.Кузьминці) село Кунка 168364,65

168364,65

(Лука-Мелешківська ОТГ 107024,97
1 Придбання обладнання для спортивно-ігрового майданчика с.Лука-Мелешківська 107024,97

107024,97

Мельниківська ОТГ 47921,63

1
«Будівництво дитячого спортивного майданчика на території Мельниківської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Немирівського району Вінницької області» с. Ометинці 47921,63

47921,63



Мурафська ОТГ 55908,56

1
«Реконструкція мережі вуличного освітлення в селі Кпекотина по вулиці Вишнева від ТП -530 та ТП-112, 
Шаргородського району, Вінницької області» с. Кпекотина 55908,56

55908,56

Немирівська ОТГ 54630,65
1 Багатофункціональний спортивно-оздоровчий дитячий майданчик "Play Land" м. Немирів 54630,65

54630,65

Новогребельська ОТГ 146640,18
1 Енергоефективні технології для Нової школи с. Нова Гребля 36000
2 "Світло біля кожної оселі. Зовнішнє освітлення вул. М. Коцюбинського, с. Нова Гребля" с. Нова Гребля 38368,4
3 “Придбання зупинок громадського транспорту для Новогребельської ОТГ с. Нова Гребля, с. Чері 72271,78

146640,18

Оратівська ОТГ 165169,87

1
«Модернізація спортивного стадіону ДЮСШ смт Оратів -  наступний крок до розбудови спортивної 
інфраструктури селищної ОТГ». смт Оратів 165169,87

165169,87

Райгородська ОТГ 97760,12
1 "Тепле "Сонечко" Семенки 70520
2 Райгородське спортивно-розважальне містечко «Країна мрій» с. Райгород 27240,12

97760,12

Росошанська ОТГ 20766,04
1 "Вуличне відеоспостереження - безпека жителів громади" село Росоша, Липовец 20766,04

20766,04

Северинівська ОТГ 126513,09
1 Теплий осередок села Токарівка - запорука творчого духу с. Токарівка 126513,09

126513,09

Ситковецька ОТГ 51116,40



1
«Тепло в країну знань. Заміна вікон на енергозберігаючі в Вищекропивнянській ЗОШ І-ІІ ступенів Ситковецької 
селищної ради» Вища Кропивна 51116,40

51116,40

Сокиринецька ОТГ 137375,33

1
Завершення капітального ремонту мереж вуличного освітлення с.Майдан-Чапельський Вінницького району 
Вінницької області с.Майдан-Чапельськиі 137375,33

137375,33

Староприлуцька ОТГ 165489,35
1 Освітлені вулиці як обов’язковий елемент поліпшення добробуту жителів громади с. Нова Прилука 165489,35

165489,35

Студенянська ОТГ 71243,48

1
Благоустрій спортивного майданчика із встановленням трибун для глядачів в с. Студена Піщанського району 
Вінницької області Студена 34350

2
Капітальний ремонт Студенянського Будинку культури по вул.Соборна, 31 в с. Студена Піщанського району 
Вінницької області Гонорівка 36893,49

71243,49

Томашпільська ОТГ 176032,11
1 Спортивний майданчик з вуличними тренажерами в центральному парку смт Томашпіль Томашпіль 100000
2 Капітальний ремонт адмінбудинку по вул.Центральна 75а в с.Горишківка Горишківка 76032,11

176032,11

Тростянецька ОТГ 174754,20
1 Реконструкція харчоблоку НВК «Середня ЗОШ І-ІІІ ст.№1-гімназія» смт. Тростянець Тростянець 147754,2
2 Облаштування спортивновно ігрового майданчика в ДНЗ «Дивограй» селища Тростянець Тростянець 27000

174754,20

Тульчинська ОТГ 132263,69
1 Створення хостелу в с.Ганнопіль. с.Ганнопіль 132263,69

132263,69

Хмільницька ОТГ 105427,58



1 Канатний місток - провідник привабить туристів в Хмільник м.Хмільник Вінницька с 105427,58
105427,58

Шляхівська ОТГ 132902,64

1
Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Джерельна, вул. Дружби, вул. Чкалова, вул. Кузика в с. 
Шляхова Бершадського району Вінницької області с. Шляхова 132902,64

132902,64

Шпиківська ОТГ 169003,60
1 Сучасний спортивний майданчик для жителів Шпиківської об”єднаної територіальної громади. смт. Шпиків 123503,6
2 Впровадження енергозберігаючих технологій в спортивній залі Торківської школи І-ІІ ступенів. с. Торків 45500

169003,60

Якушинецька ОТГ 53991,70
1 Тепла школа - запорука здорової нації с.Лисогора 53991,70

................  .............................  N 53991,70

Г  олова Конкурсної ради
■л

Секретар Конкурсної ради

А. Д. Олійник 

І.А.Ратушняк


