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Коротка характеристика громади
❑ Розташована у Херсонській області на півдні України. 

Адміністративний центр Високопільської  ТГ є районний центр старої 
системи адміністрування Високопільського району i розташований на 
відстані 170 км на північний-схід від регіонального обласного 
адміністративного центру – міста Херсон. 

❑ Структура: 22 населених пунктів, адміністративний центр.
❑ Чисельність населення: 4,26 тис. осіб на зараз (11,16 тис. осіб на 

початок 2022 року).
❑ Площа: 495 км2, з яких 34% у межах населених пунктів.
❑ Особливості: громада має німецьке коріння – історична назва 

населеного пункту Високопілля – Кронау.
❑ Орган управління: Високопільська селищна військова адміністрація.

320.12.2022



Географічне розташування, відстань до 
важливих центрів та лінії зіткнення

420.12.2022

❑ 85 км до лінії 
розмежування

❑ 500 км. до м. Київ 
(автомобільними шляхами)

Високопільська СТГ
Херсонської області



Новітня історія Високопільської громади до 
окупації

520.12.2022

❑ створена у 2017 році.
❑ 12 населених пунктів газифіковані, 12 населених пунктів мають 

централізоване водопостачання, 2 населених пункти централізоване 
водовідведення. 

❑ залізнична станція в смт. Високопілля, автомобільний шлях місцевого 
значення (Т2207).

❑ економіка базується на сільському господарстві.
❑ зареєстровано 265 підприємців, а також 52 підприємства і установи.
❑ основне промислове підприємство АТ «АрселорМіттал Берислав».
❑ у 2019 році розроблено Стратегію до 2025 року.
❑ має сталі партнерські відносини із (USAID  DOBRE, програма «U-Lead 

з Європою»)



Високопільська ТГ до російського вторгнення

620.12.2022

Міська інфраструктура:
❑ 19  закладів охорони здоров’я
❑ 10 закладів дошкільної освіти
❑ 9 закладів середньої освіти
❑ 1 закладів професійно-технічної та вищої освіти
❑ 1 ЦНАП та 2 віддалених робочих місць 

адміністраторів
❑ 17 закладів культури та дозвілля
❑ 1 готель
❑ 1 полігон ТПВ
❑ 2 станції очищення води
❑ 12 газорозподільних мереж
❑ 1 сонячна електростанція потужністю більше 

5000МВт

Основні галузі економіки:
❑ Видобуток вапна в смт. Архангельське
❑ Вирощування зернових і олійних культур 

(фермерські господарства, фізичні особи 
підприємці)

❑ Елеватори (пункти прийому зернових та 
олійних культур)

❑ Роздрібні торгові підприємства
❑ АЗС, аптеки
❑ Потенційним джерелом доходів для 

населення може бути туризм (насамперед 
пов’язаний з німецькою спадщиною)



Реалізовані проєкти Високопільської громади

720.12.2022

❑ Молодіжний проєкт: «Облаштування 
хореогафічної та тренажерної зали»

❑ Проєкт місцевого економічного розвитку 
«Створення мультимедійного центру 
FocusFactory» (за підтримки програми ДОБРЕ);

❑ Відкриття кімнати тактильного та 
комунікативного розвитку дітей Високопільської 
громади

❑ Проведення фестивалю українсько-німецької 
культури «КРОНАУ-ФЕСТ»

❑ Модернізація Центру надання 
адміністративних послуг

❑ Проєкт покращення послуги водопостачання 
«Придбання техніки та обладнання для 
покращення послуги водопостачання у 
Високопільській територіальній громаді» та ін.



Наслідки російського вторгнення

820.12.2022

❑ 7 місяців окупації
❑  на 60% зменшилась чисельність 

населення
❑ 17 населених пунктів повністю або 

частково знеструмлені
❑ 85% підприємств та установ припинило 

діяльність
❑ потребують оновлення та актуалізації.
❑ 19 населених пунктів потребують 

відбудови
❑ власні надходження  (19,87 млн грн 

станом на 14.12.2022) скоротились на 
56% порівняно із аналогічним періодом 
минулого року

Пошкодження та руйнування:
❑ 2326 приватні будинки із 4429
❑ 52 багатоквартирні будинки із 52
❑ 13 освітні заклади із 15
❑ 18 заклади охорони здоров’я із 19
❑ об’єкти інфраструктури: водопостачання, 

водовідведення, електропостачання, 
газопостачання, мости, залізнична станція

❑ 1 промисловий об’єкт (АТ АрселорМіттал)
❑ Фермерські господарства, підприємства, 

підприємства роздрібних товарів, елеватори.



920.12.2022

❑ Наша громада 7 місяців перебувала під окупацією, 
де весь час велися активні бойові дії та є однією з 
найбільш постраждалих від агресивних дій військ 
російської федерації.

❑ Агресором завдано значних збитків житловому 
фонду, комунальним підприємствам, закладам 
освіти, культури, охорони здоров’я та об’єктам 
критичної інфраструктури. 

❑ На світлинах справа ви можете побачити 
руйнування адмінбудівлі, школи, амбулаторії. 
Життя громади продовжуються, мешканці громади 
повертаються, ведуться відновлювальні роботи 
критичної інфраструктури. 

❑ Ми плануємо відбудувати нашу громаду і 
розраховуємо на власні сили, міжнародних 
партнерів та експертну підтримку



Ключові проблеми

1020.12.2022

❑ Значні руйнації критичної інфраструктури (електромережа, 
газомережа, водопостачання).

❑ Часткова та повна руйнація приватних будинків, багатоквартирних 
будівель.

❑ Частково або повністю зруйновані освітні, культурні, соціальні 
заклади, історичні будівлі.

❑ Викрадена або пошкоджена техніка комунальних підприємств 
(автогрейдер, трактори, екскаватор, асенізатори, причіп, рум, грузові 
машини), які необхідні для надання послуг та відновлення громади.



Основні потреби (виклики)

1120.12.2022

Отже, основними викликами для нас є:
❑ Масштаб руйнувань інфраструктури високий, але вже відновлене 

електропостачання в 4 населених пунктах, газопостачання - в 43 
домогосподарств. Для відновлення водопостачання необхідно 
залучити грантові кошти, співфінансування з місцевого бюджету.

❑ Масштаб руйнування приватних будинків, квартир високий (залучення 
міжнародних організацій, благодійних фондів для відновлення житла, 
залучення спеціалістів для проведення обстежень);

❑ З 53 комунальних установ зазнали руйнувань 50 (залучення донора, 
благодійних організацій, місцевий бюджет); 

❑ Наразі КП не мають змоги надавати послуги на належному рівні 
(міжнародні організації, благодійні організації).



Наше бачення співпраці з проєктом та 
нідерландськими муніципалітетами

1220.12.2022

❑ Залучення експертів проєкту до розроблення Плану відновлення та 
розвитку.

❑ Співпраця у напрямку посилення економічного потенціалу - спільне 
відновлення бізнес-інфраструктури, залучення бізнесу Нідерландів у 
вільні ніші на території громади.

❑ Співпраця у напрямку відновлення та збереження українсько-
німецької культурної спадщини, можливість розвитку туризму.

❑ Співпраця в напрямку відновлення комунального підприємства для 
відбудови громади та надання якісних послуг.

❑ Співпраця у напрямку відновлення комунальних закладів, установ.
❑ Підготовка генерального плану просторового розвитку ТГ.



Запитання та обговорення

1320.12.2022


