
 

Список переможців конкурсу Вінницької обласної Ради  Комфортні 
громади  в 2021-2022 роках 

    

№ Територіальна громада Назва проєкту 

Загальний 
бюджет 
проєкту 
тис. грн 

1 Агрономічна сільська рада 

Нове будівництво алеї для відпочинку з облаштуванням 
пішохідної зони в с. Агрономічне, Вінницького району, 
Вінницької області 2003,972 

2 
Бабчинецька сільська 
рада 

 Створення ситуаційного центру-Безпека та добробут 
жителів Бабчинецької територіальної  громади 690,132 

3 Барська міська рада Дитячий майданчик - місце для щасливого розвитку дітей 3135,575 

4 Барська міська рада 
Розкриття культурно-мистецького потенціалу Барської 
громади з використанням мобільної сцени 1077,5 

5 Бершадська міська рада Спорт для всіх: від великих до малих   780 

6 Бершадська міська рада 

Ефективне управління земельними ресурсами – інструмент 
економічного розвитку Бершадської міської територіальної 
громади             880 

7 
Брацлавська селищна 
рада Відродимо - культуру, відродимо - село 412 

8 
Вендичанська селищна 
рада 

Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Вендичанського 
ЗДО у відповідності до вимог НАССР в смт. Вендичани по 
вул. Вінницька, 39 Вендичанської селищної ради Могилів-
Подільського району  Вінницької області 1306,307 

9 
Вендичанська селищна 
рада Новий освітній простір - вимога сучасності 731,747 

10 Війтівецька сільська рада Спорт - запорука здоров'я 1875 

11 
Вороновицька селищна 
рада 

Облаштування площі Козацької біля історико-архітектурної 
пам'ятки палацу Грохольських-Можайських 3845 

12 
Вороновицька селищна 
рада Місце зустрічі сучасних громад 3417 

13 Гайсинська міська рада 

Leader Hub - створення сучасного освітньо-дозвіллєвого 
простору на базі Гайсинського міського Будинку школярів та 
молоді 450 

14 Гайсинська міська рада  Спортивній громаді - сучасний спорткомплекс  760 

15 Глуховецька сільська рада Освітлені вулиці - безпека кожного мешканця 260 

16 Гніванська міська рада 
Здоров'я жінки - запорука добробуту громади (купівля 
мамографа для Гніванської міської лікарні)  4750 

17 Гніванська міська рада 

Доступний спорт - фундамент розвитку громади (будівництво 
багатофункціонального спортивного майданчику в м. 
Гнівань) 1902,238 

18 
Городківська сільська 
рада 

ЄвроЛенд у Городківці. Створення культурно-освітнього 
простору на території школи №1   1108 

19 Дашівська селищна рада 

Підвищення  якості  надання  культурних послуг шляхом 
оновлення матеріально – технічної бази Дашівського  
будинку культури  1000 

20 Дашівська селищна рада 
Встановлення дитячих спортивно-ігрових майданчиків у 
сільських населених пунктах Дашівської громади  613,039 

21 Джулинська сільська рада 
 Комфортне проживання кожному мешканцю 
громади,реконструкція зовнішнього вуличного освітлення . 490,858 



22 Джулинська сільська рада 
Здорові діти –  майбутнє нації, придбання та встановлення 
дитячого спортивного майданчика у селі Тернівка . 250 

23 Джуринська сільська рада Освітлення вулиць у селах громади - об'єктивна вимога часу. 1440 

24 Джуринська сільська рада Подаруймо радість людям і в маленьких селах! 670,85 

25 Жмеринська міська рада 

Рецепція центру первинної медико-санітарної допомоги - 
сучасна зона комфорту та безпеки для пацієнтів 
територіальної громади 1495,024 

26 Жмеринська міська рада За здоров'ям - на майданчик 1000 

27 Іванівська сільська рада 

Безпечне й комфортне навчання дитини-майбутнє нашої 
країни. Облаштування мультифункціонального поля зі 
штучним покриттям для гри у міні-футбол або волейбол та 
вуличного тренажерно-атлетичного майданчика на території 
1-го корпусу ЗОШ І-ІІІст. с.Пиків. 1650,029 

28 Іванівська сільська рада 

Сучасний спортивний майданчик – щасливе і здорове 
дитинство. Облаштування мультифункціонального поля зі 
штучним покриттям для гри у міні-футбол або волейбол та 
вуличного тренажерно-атлетичного майданчика на території 
НВК с.Грушківці/ 1579,155 

29 Іллінецька міська рада Жива пам’ять  1305,96 

30 Іллінецька міська рада Іллінці - безпечна громада 799,815 

31 Калинівська міська рада Спортивний майданчик-територія здоров'я  2448,905 

32 Калинівська міська рада Черепашинецький парк відпочинку 915,212 

33 Козятинська міська рада ВАНТАЖ,НЕ ПРОБЛЕМА 2523 

34 Козятинська міська рада КОЗЯТИНСЬКА ТГ,ТЕРИТОРІЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ 1020 

35 
Копайгородська селищна 
рада За здорове майбутнє! (реконструкція стадіону в с.Попівці) 500 

36 
Краснопільська сільська 
рада 

Розширення мережі вуличного спостереження для безпеки 
жителів Краснопільської територіальної громади  500 

37 
Крижопільська селишна 
рада 

Нове будівництво багатофункціонального майданчика для 
ігрових видів спорту по вул. Мічуріна, 1а, смт Крижопіль, 
Вінницької області  1499,996 

38 
Крижопільська селишна 
рада 

Щасливі діти - міцна родина - успішна країна  (Влаштування 
спортивно - ігрових майданчиків в селах Крикливець, 
Заболотне, Тернівка, Голубече,  Соколівка) 1000 

39 Кунківська сільська рада  Ремонт актової зали Будинку культури с. Кузьминці  892,262 

40 Липовецька міська рада 
Підвищення якості медичних послуг для жителів Липовецької 
громади 1526,2 

41 Липовецька міська рада 
Сучасний спортивний майданчик для активних, спортивних, 
вмотивованих дітей та молоді 868,366 

42 Літинська селищна рада 

Відновлення та збереження культурної спадщини 
літературно-меморіального музею Михайла Панасовича 
Стельмаха  670 

43 Літинська селищна рада 
Спроможна громада для молоді Літинщини: зміни заради 
майбутнього  1 039,54 

44 
Лука - Мелешківська 
сільська рада 

Через доступність - до якості життя дітей з особливими 
освітніми потребами  1550 

45 
Лука - Мелешківська 
сільська рада 

Інноваційні енергозберігаючі технології -  розумне  
освітлення вулиць села Пилява 1500 

46 Махнівська сільська рада 
Нове будівництво спортивного майданчика з штучним 
покриттям в с.Безіменне 1857,1 

47 
Могилів-Подільська міська 
рада Освітлені вулиці – сучасна громада 1489,5 

48 Могилів-Подільська міська Якісне поле для майбутніх перемог 1025,9 



рада 

49 Мурафська сільська рада 

Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним 
покриттям на території Мурафської сільської територіальної 
громади по вул.Центральна, 87А с.Пеньківка Жмеринського 
р-н Вінницької обл. 1791,776 

50 Мурафська сільська рада Спортивно-ігровий комплекс  Олімп  села Михайлівка 998,737 

51 
Мурованокуриловецька 
селищна рада 

 Покриття адміністративної території оптичними мережами  – 
технічна основа    е-демократії та системи безпеки  у 
Мурованокуриловецькій територіальній громаді  850 

52 
Мурованокуриловецька 
селищна рада Добротний тротуар – реальна інклюзія – дбайлива громада  1126 

53 Ободівська сільська рада 
Про свою безпеку дбаємо - правила дорожнього руху 
вивчаємо  649,954 

54 
Ольгопільська сільська 
рада Камери відеоспостереження - безпека жителів громади 650 

55 Оратівська селищна рада 
 Розбудова  спортивної інфраструктури – це здоров’я людей 
та  високі  спортивні досягнення .  1453,905 

56 Оратівська селищна рада 
 Придбання лапароскопічної стійки   для КНП   Оратівська 
лікарня планового лікування   1300 

57 Піщанська селищна рада 

 Безпека понад усе - спокій та захист дітям несе  - 
встановлення відеонагляду у Комунальному закладі  Заклад 
загальної середньої освіти I-IIІ ступенів №2 смт. Піщанка  
Піщанської селищної ради. 106,906 

58 
Погребищенська міська 
рада Безпечне місто 1020 

59 
Погребищенська міська 
рада Вуличні тренажери на заміну гаджетам 795,45 

60 
Райгородська сільська 
рада Бібліотека, як простір духовного відродження громади 314,482 

61 
Самгородоцька сільська 
рада 

Придбання спецтехніки для комунального підприємства  
Десна  651,8 

62 
Северинівська сільська 
рада Central Square -  Центральний сквер розвитку 817,598 

63 Соболівська сільська рада 

Школа-територія безпеки  
(придбання та встановлення системи відео нагляду  в 
опорному закладі  Соболівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Соболівської сільської ради ) 208,226 

64 
Станіславчицька сільська 
рада 

Комфорт і затишок, доступність і зручність - запорука успіху 
громади 700 

65 
Стрижавська селищна 
рада 

Спорту - ТАК!  в с. Лаврівка Стрижавської територіальної 
громади 1499,792 

66 
Стрижавська селищна 
рада У Пеньківці знають всі: спорт - це успіх у житті! 1499,792 

67 
Сутисківська селищна 
рада  

Створення інклюзивного простору, ресурсної кімнати для 
дітей з особливими потребами, дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку  Живи-розвивайся-грай  507,403 

68 Теплицька  селищна рада 

Модернізація світильників вуличного освітлення з 
використанням енергозберігаючих технологій в населених 
пунктах Теплицької ТГ 1045 

69 
Томашпільська селищна 
рада 

Освітленні вулиці – безпечна громада с. Гнатків, Велика 
Русава, Жолоби, Рожнятівка, Стіна 1397,195 

70 
Томашпільська селищна 
рада Парк процвітай – село відпочивай с.Вила 205,347 



71 
Тростянецька селищна 
рада 

Сценічне оснащення Тростянецького СКЦ культури та 
дозвілля  500 

72 Тульчинська міська рада Безпека в селі. 370 

73 Тульчинська міська рада Щорічний різдвяний ярмарок  Щедрик  у місті Тульчин 585 

74 Турбівська селищна рада Сучасний багатофункціональний спортивний майданчик 2.0  2541,543 

75 Турбівська селищна рада 
Допоможи врятувати! Обладнання для КНП  Турбівська 
селищна лікарня  840,736 

76 Уланівська сільска рада Огорнемо дітей теплом   4126,596 

77 Уланівська сільска рада 
Безпечне навчання для наших дітей  Встановлення 
пожежної сигналізації в школах Уланівської громади 1308,38 

78 
Чернівецька селищна 
рада Здоров'я жителів громади - понад усе 1360 

79 
Чернівецька селищна 
рада За здоров'ям - на спортивний майданчик! 718,845 

80 Шаргородська міська рада Освітлення вулиць-крок на зустріч жителям громади  995 

81 Шаргородська міська рада Ігровий майданчик-місце щасливих дітей  840 

82 Шпиківська селищна рада 
Освітлення вулиць - пріоритет, безпека та комфорт громади 
та її жителів 800 

83 Шпиківська селищна рада 
Освітлені вулиці - безпека та спокій жителів Шпиківської 
територіальної громади. 755 

84 
Якушинецька сільська 
рада 

Будівництво памп-треку  - сучасний підхід до розвитку 
спортивної та туристичної інфраструктури громади 1499,805 

85 
Якушинецька сільська 
рада 

Реконструкція єдиної локальної мережі системи  Безпечна 
громада  713,126 

86 Ямпільська міська рада Здорова нація - запорука могутності держави  1000 

87 Ямпільська міська рада Комфортна громада для дітей та молоді  1000 

88 Яришівська сільська рада 

Облаштування модульної збірно-розбірної роздягальні для 
забезпечення належних побутових умов для спортсменів-
господарів та гостей 
Яришівської ТГ 450 

 


