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Місцевий рівень 

І етап 

переможці 

Обласний рівень 

ІІ етап 

       Територіальна громада: 

- оголошення конкурсу; 

-прийом проєктів; 

-організація голосування за 

проєкти; 

-визначення переможців І 

етапу 

 

-технічний відбір проєктів; 

-заслуховування презентацій 

проєктів; 

-експертне оцінювання 

-визначення переможців 

Конкурсу 

 



Конкурс Вінницької обласної Ради 

«Комфортні громади» 

ТГ з населенням  

до 10 тис жителів  

(19 громад) 

обсяг співфінансування – до 350 тис  

власний внесок – не менше 30%  

від загального бюджету проєкту 

 

обсяг співфінансування – до 500 тис 

власний внесок – не менше 50%  

від загального бюджету проєкту 

max 2    max 1 

подати переможці 

проєкти проєкт  

ТГ з населенням  

від 10 тис жителів 

(44 громад) 

max 4    max 2 

подати переможці 

проєктів проєкти  



Конкурс Вінницької обласної Ради 

«Комфортні громади» 

Перший етап 

переможці 

Жителі громади подають 

проєкти відбірковій комісії 
Місцева рада створює 

Відбіркову комісію 

Відбіркова комісія здійснює 

попередній відбір проєктів 

Відібрані проєкти 

допускаються до 

голосування 

Проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів 

жителів громади, будуть рекомендовані до участі у ІІ 

етапі Конкурсу 



Конкурс Вінницької обласної Ради 

«Комфортні громади» 

Обов’язкова умова 

Наявність затвердженої Стратегії збалансованого 

розвитку територіальної громади 

Вінницький район: 12 Стратегій з 16 

Гайсинський район: 8 Стратегії з 14 

Жмеринський район: 6 Стратегій 8 

Могилів-Подільський район: 7 Стратегій з 7 

Тульчинський район: 6 Стратегій 9 

Хмільницький район: 4 Стратегії 9 

 

Всього 43 Стратегії з 63 



Оновлені напрями конкурсу 

«Комфортні громади» 2021-2022рр 

«Безпечна та доступна громада» - впровадження сучасних цифрових 

технологій та рішень для підвищення рівня безпеки та добробуту жителів 

громади. Створення середовища, доступного для всіх жителів громади. 

«Здоров’я жителів громади» - здійснення належного матеріально-

технічного оснащення закладів охорони здоров’я (первинного та 

вторинного рівнів) задля забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення області, створення умов, спрямованих на 

підвищення рівня фізичного розвитку та здорового способу життя. 

«Сучасна громада» - розвиток культурної та туристичної інфраструктури, 

благоустрій територій та зон відпочинку тощо. 

               «Спроможна громада» - економічний розвиток громад, розвиток малого 

               підприємництва. 



  Дата  Відповідальний виконавець  

Засідання Експертної ради   

(оголошення конкурсу) 

5 жовтня Вінницька обласна Рада 

ZOOM з громадами про конкурс,  

загальна інформація, анонс семінарів 

6 жовтня  Вінницька обласна Рада 

Виїзні семінари для громад 7-23 жовтня  Вінницька обласна Рада 

Розробка розпорядження  

про відбіркову комісію в громаді 

До 11 жовтня Сільські, селищні, міські ради 

Інформаційна кампанія в громаді. 

Оголошення. 

6-14 жовтня Сільські, селищні, міські ради 

Збір проєктів в громаді 15  жовтня – 15 листопада Сільські, селищні, міські ради 

Засідання відбіркових комісій в громаді 

щодо технічного відбору проєктів.  

Допуск проєктів до голосування. 

15 - 25 листопада Сільські, селищні, міські ради 

Голосування за проєкти в громаді 25 листопада – 05 грудня Сільські, селищні, міські ради 

Визначення проєктів-переможців І етапу До 10 грудня  Сільські, селищні, міські ради 

Кінцевий термін подання форм проєктів на ІІ 

етап конкурсу 

До 17 грудня Сільські, селищні, міські ради 

Аналіз проєктів на відповідність  

технічним вимогам та комплектність   

До 14 січня  Вінницька обласна Рада 

Збір рішень сесій місцевих рад  

про реалізацію проєкту та співфінансування 

До 14 січня Вінницька обласна Рада 

Експертна оцінка заяв (ПРЕЗЕНТАЦІЇ) До 04 лютого 2022 року  Вінницька обласна Рада 

Ознайомлення експертної ради з 

результатами експертної оцінки  

До 07 лютого  2022 року Експертна рада 

Оголошення переможців конкурсу 

(засідання експертної ради) 

До 11 лютого 2022 року Експертна рада 

Підписання договорів з переможцями до 18 лютого 2022 року Вінницька обласна Рада 

Фінальне звітування за проєктами До 31 січня наступного року Учасники конкурсу 

Календарний план конкурсу  

«Комфортні громади» на 2021-2022 рр 



Працюємо спільно  

для розвитку громад! 


