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1. ВСТУП 

Стратегія просторового розвитку є інструментом, що допомагає виявити наявні сильні та слабкі 
сторони громади, проаналізувати можливі сценарії розвитку та розписати план дій. 

Інтегроване просторове планування дає можливість активніше залучати місцевих жителів ОТГ, 

таким чином, приймати кращі рішення у вирішенні поставлених проблем, та активізувати 

самосвідомість населення, що кожний грає роль у розвитку громади. 

 

2. ОПИС РОБОТИ І МЕТОДИКИ 

Воркшоп 1 (м.Дніпро, 21-25.01.2019) 

День 1. 

Аналіз зібраних матеріалів CANactions, теперішньої ситуації та створення першої карти з 
нанесенням на неї зібраних данних. 

День 2. 

Визначення та аналіз зв’язків між соціальними, транспортними, інженерними інфраструктурами, 
розмітка схеми землекористування та розташування підприємств. 

Проведення SWOT-аналізу.  

День 3. 

Аналіз стейкхолдерів та цільових груп.  

День 4. 

 Створення драфту загальної аналітичної карти. Розглянуто формальне та неформальне 
планування територій. 

День 5. 

 Доопрацювання загальної карти, відцифрування матеріалів та мап. Звіт 

Воркшоп 2 (м. Дніпро, 18-22.02.2019) 

День 1. 

Обговорення функціональних зон ОТГ та субцентрів та можливість їх зміни та розвитку.  

 

 



 

 

День 2. 

Робота над можливими позитивними та негативними сценаріями та тенденціями розвитку ОТГ 
2025, 2030, 2050. 

День 3. 

 Опрацювання карт зв’язків та функціонального зонування. Розробка схем можливих 
сценаріїв розвитку. 

День 4. 

 Підготовка до воркшопу 3 у самому ОТГ, підготовка карти та газети. 

День 5. 

 Оцифровання матеріалів, віправлення газети на друк. 

Воркшоп 3 (смт Високопілля, 12.03.2019) 

День 1. 

Презентація напрацьованих матеріалів громаді. Робота у 2 тематичних групах, одна з напрямком 
культурного розвитку, друга з розвитку сільського господарства та підприємств. 

Воркшоп 4 (м.Дніпро,15-19.04.2019) 

День 1. 

Підсумкова презентація воркшопу 3. 

День 2. 

Обговорення напрацювань воркшопу 3. Презентація результатів. 

День 3. 

 Створення списку проектів та опрацювання ключового та демо проекту 

День 4. 

 Написання візії громади. Робота із картами 

День 5. 

 Робота з картами. Розробка драфту фінальної презентації. 

  



 

 

 

Воркшоп 5 (м.Київ, 14-19.05.2019) 

День 1. 

Аналіз результатів попередніх воркшопів 

День 2. 

Робота над ключовим проектом і таймлайном його реалізації. 

День 3. 

Робота над ключовим проектом і таймлайном його реалізації. 

День 4. 

 Робота ключовим проектом, фінальним звітом. 

День 5. 

 Фестиваль, презентація. 

  



 

 

3. АНАЛІЗ ОТГ 

       Високопільська селищна об’єднана територіальна громада розташована на півдні 
Дніпровської та Півдні Херсоньської областей. Процес об’єднання Високопільської селищної 
ради та Малошестірнянської i Нововознесенської сільських рад завершився проведенням 
виборів, що відбулися 29.10.2017 року. Всього в 11 населених пунктах об’єднаної територіальної 
громади проживає 6 672 людей. З них 10 сільських населених пунктів та 1 населений пункт с. 
Веремієвка немає ні одного мешканця. Площа ОТГ становить 198,75 км2. Адміністративний центр 
Високопільської  ОТГ є адміністративний центр Високопільського району i розташований на 
відстані 170 км на північний-схід від регіонального обласного адміністративного центру – міста 
Херсон. Високопілля розташоване серед степових просторів. Всі населені пункти громади 
засновані німцями колоністами в 18 столітті, при масовому заселені півдня України, так 
центральна садиба ОТГ- населений пункт смт Високопілля був заснований в 1869 році, і його 
історична назва – Кронау. 

      В структурі населення ОТГ помітна чисельна перевага жінок – 3960 (59,3%) над кількістю 
чоловіків – 2712 (40,7%). Майже 20,3% населення становлять діти та молодь до 18-річного віку (з 
яких 49% жінки), a понад 26%  – пенсіонери (з яких 56% – жінки). Впродовж кількох років кількість 
населення має тенденцію до поступового зниження. 

 

     № Назва населеного пункту Назва села, яке було адміністративним  
центром сільської ради до об’єднання 

Кількість 
населення 

1.  Адміністративний центр ОТГ – смт. 
Високопілля 

Високопільська селищна рада 4408 

2.  с. Князівка Високопільська селищна рада 357 

3.  с. Тополине Високопільська селищна рада 148 

4.  с. Потьомкине Високопільська селищна рада 453 

5.  с. Мала Шестірня Малошестірнянська сільська рада 243 

6.  с. Костирка Нововознесенська сільська рада 93 

7.  с. Новогригорівське Малошестірнянська сільська рада 195 

8.  с. Нововознесенське  Нововознесенська сільська рада 605 

9.  с. Федорівка Малошестірнянська сільська рада 67 

     10. с. Добрянка Нововознесенська сільська рада 103 

     11. с. Вереміївка Нововознесенська сільська рада 0 



 

 

Головним організатором культурного життя є школи, будинки культури і бібліотеки. В школах 
діють колективи художньої самодіяльності, гуртки за інтересами, облаштовані музейні зали. На 
території ОТГ діє КЗ «Центр творчості для дітей та молоді», КЗ «Високопільська дитяча 
музична школа». Будинки культури та освіти – це приміщення побудовані 40-50 років тому. Їх 
стан вимагає генерального ремонту.  

Організаторами спортивного життя є школи і КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа».  

Економіка ОТГ базується на сільському господарстві. На території ОТГ відсутні промислові 

об’єкти. Великою проблемою є відсутність переробки рослинної продукції, що спричиняє малу 

кількість робочих місць, високе безробіття і низький рівень життя. Багато мешканців 

підзаробляють, продаючи вирощені ними продукти сільськогосподарського виробництва на 

ринках/базарах, однак за низькими цінами. Дуже велика кількість виїхала на роботу, як до 

великих міст на території країни, так і за кордон.  

Бюджет ОТГ на 2018 рік мав перехідний характер, оскільки багато завдань громади 
реалізовуються ще через район, до якого потрапляють кошти на охорону здоров’я та соціальну 
сферу. Плановий бюджет 2019 року складає майже 40 млн грн, з яких 60% становлять 
надходження з державного бюджету. Найвищий відсоток власних доходів дають наступні 
податки: податок на доходи фізичних осіб (59%), єдиний податок (18%), плата за оренду землі, 
що сплачується юридичними особами (6,1%), земельний податок з фізичних осіб (5,6%). 
Найбільша частина видатків громади становлять кошти на освіту –40,7% на школи та 11,5% на 
дитячі садочки. Видатки на адміністративну діяльність органів місцевого самоврядування 
становлять близько 13%.  

Громада має свою Інтернет-сторінку з адресою: http://kronau.in.ua.  

Існує профіль громади в соціальній мережі Фейсбук. 

На території громади діє одне комунальне підприємство, яке відповідає за водогони, 
каналізацію, тверді відходи, прибирання громадських місць. Система захоронення відходів не 
відповідає нормам.  

На території ОТГ працює 5 дитячих садків. Разом у них ходить 213 дітей, при тому, що у самому 
Високопіллі місць суттєво не вистачає, а в навколишніх селах є вільні місця. В 4 школах громади 
учнями використовується лише 40% від планової місткості і з кожним роком ситуація 
погіршується. В самому селищі Високопілля знаходяться два найбільших в громаді будинки 
культури. 

До обов’язків громади відноситься також забезпечення системи первинної медичної допомоги. 
Вона складається з 2 амбулаторій і 7 фельдшерсько-акушерських пунктів. Соціальна допомога 
надається відповідним відділом райдержадміністрації.  

Одразу після створення об’єднаної громади почав функціонувати Центр надання 
адміністративних послуг, який надає 62 адміністративні послуги. ЦНАП працює в тому самому 
приміщенні i виконує такі самі функції, як і ЦНАП районної адміністрації.   

http://kronau.in.ua/


 

 

          В поганому стані перебувають дороги, не всюди є водопровід, існують проблеми з 
поставками води належної якості (практично вся вода, що подається централізована є лише 
технічною). В ОТГ практично відсутня каналізація (4,2 км). В межах усієї громади немає 
організованої системи вивезення відходів, відсутня система сортування сміття. 

Дорожньо-транспортна інфраструктура знаходиться в аварійному стані, немає дощової 
каналізації, не вистачає тротуарів, а часто навіть освітлення доріг. Всі дороги, що ведуть до 
громади знаходяться у жахливому стані. 

  



 

 

Секторальний аналіз 

С/Г 

Основним  місцем роботи місцевого населення є сільське господарство, а саме вирощування 
сільськогосподарських культур, основними культурами що вирощуються місцевими 
підприємствами та жителями є зернові (пшениця та ячмінь) та технічні (соняшник, рапс та інші), 
тому розвиток зрошення на території ОТГ може надати можливість вирощувати інші 
сільськогосподарські культури, овочі та отримувати більші урожаї 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- Наявність каналу  з водою для зрошення; 
- Наявність робочої сили 
- Природно кліматичний фактор - клімат 
підходить для вирощування овочів (помідори, огірки 
та інше); 
- Можливість вирощування винограду, та садів 
(є приклад успішних фермерських господарств); 
- Поруч ринок збуту с/г продукції (міста 
Зеленодольськ  та Кривий Ріг) 

- Більшість сільськогосподарських земель 
розпайована та знаходиться в приватній власності; 
- Місцеве населення не активне 
- відсутність місць зберігання для рослинної 
продукції, що швидко псується. 

 

Можливості Загрози 

- Поруч потенційний великий ринок збуту  с/г 
продукції (м.Кривий Ріг); 
- Перспектива пошуку нових ринків збуту; 
- Створення нових робочих місць 

- Можуть перекрити канал з постачанням води 

- відсутність постійних місць реалізації товару 

Назва мапи: Схема потенціалів для розвитку  

  



 

 

Транспорт: покращити зв’язок із Зеленодольськом 

Транспортна система є ключовим фактом в розвитку ОТГ. При наявності якісного сполучення з 
м.Зеленодольськ Дніпропетровської області автомобільна дорога надасть можливість розвитку. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- Існуюча дорога нанизує багато  соціальних 
об’єктів і сіл громади; 
- Існує ринок збуту в м.Зеленодольськ с/г 
продукції  для жителів громади; 
- Громада бере участь в проекті USAID і 
отримала фінансування на встановлення зупинок 
громадського транспорту. 
- Місцеве населення частково працює в м. 
Зєлєнодольськ 
- Частина місцевих сільськогосподарських 
виробників проживають в м. Зєлєнодольськ 

- Дорога не на балансі громади; 
- Відсутнє автобусне сполучення; 
- відсутність коштів 
- дорога місцевого значення 

Можливості Загрози 

- Покращити доступ до соціальних об’єктів; 
- Автомобільний зв'язок може надати 
можливість розвитку торгівлі, підприємництву 
- Зайнятість населення 
- Можливість перенаправлення автомобільного 
потоку з траси м. Кривий Ріг – Херсон 
- Розвиток автобусного сполучення  

- частина дороги знаходиться в іншій області 

 

 



 

 

С/Г: розвиток тваринництва 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- є успішний приклад вирощування диких 
кабанів (приватне фермерське господарство) 
- є пасовища 
- активно розвивається бджолярство 

- низька купівельна ціна 

 

 

Можливості Загрози 

- існує молокозавод, який потенційно може почати 
працювати 

 

- епідемії тварин 

Назва мапи: Схема потенціалів для розвитку  

 
  



 

 

Виробництво: створення власної пекарні 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- Високий попит (особливо взимку) 
- Сировина на місці, 
- Є приміщення і комунікації 
- В с.Потьомкине є стара пекарня 
- В с.Потьомкине є водопостачання з якісною 
питною водою. 
- Є діючий млин (історична споруда) 

- Відсутнє обладнання 

Можливості Загрози 

- Розширення ринку збуту 
- Незалежність від постачальників 

- Конкуренція 

 

 

Суспільство та культура: історичний туризм 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- Німецьке історичне минуле 
- Залізничне сполучення 
- Історичні будівлі, що збережені до цього часу 
- Історичне кладовище, музейні експонати 
- Проведення фестивалю «Кронау-фест» 

- Відсутня готельна інфраструктура; 
- Погані дороги; 
- Погана реклама; 
- Відсутність туристичних продуктів; 
- Слабка ресторанна інфраструктура; 
- Співпраця з іншими сільськими радами в 
розвитку ностальгічного  туризму 

Можливості Загрози 

- Розвиток ностальгічного туризму 
- Зайнятість населення 
- Відновлення і збереження історичних місць. 
- Створення мережі міст з німецьким корінням в 
регіоні 

- зниження інтересу з часом 

- інтерес лише вузького кола людей – німців 

 

 

  



 

 

Аналітична мапа (існуючі робочі та не робочі свердловини, водойми та накопичувачі; с/г; 

рекреація; водопостачання; та популяція)  

 

  



 

 

Основні висновки (текстовий блок, SWOT та мапа) 

Основні очікувані виклики, що позитивно вплинуть на якість життя 

Громада робить велику ставку на 

- будівництво очисних споруд, що покращить надання комунальних послуг та збереже 
навколишнє середовище; 

- використати канал продувки Криворізької ТЕС для створення системи зрошення – надасть 
можливість збільшення виробництва с/г виробництва; 

- покращити транспортний зв'язок із  м. Зеленодольськом  та м. Кривий Ріг – ринок збуту с/г 
продукції, розвиток транспортного сполучення, розвиток підприємництва, покращення умов 
надання послуг населенню; 

- розвиток туризму на основі історії поселення – засноване німцями колоністами; 

- реалізація інвестиційної ділянки поруч вантажної станції залізниці (потенційно цегельний 
завод, оскільки навколо є поклади якісної глини, історично в поселенні існували німецькі 
цегельні заводи); 

- Будівництво вітрових електростанцій – створення нових робочих місць, додаткові фінансові 
надходження до бюджету ОТГ 

- створення транспортного (автобусного) сполучення з селами району – покрашення надання 
послуг населенню  

- збільшення привабливості громади для життя може мати позитивний вплив на демографічну 
ситуацію.  

 

Основні виклики, що пом'якшують негативний вплив на якість життя 

 Освітня і медична інфраструктура є не у всіх селах і в найближчому майбутньому ймовірно 
відбудеться оптимізація мережі цієї інфраструктури. Для того, щоб це не призвело до погіршення 
доступу жителів громади до освіти і охорони здоров’я, а також не поглибило просторові 
нерівності, необхідно забезпечити якісне і доступне транспортне сполучення як всередині 
громади, так і назовні  

В планах громади проведення в 2019 році реконструкції вуличного покриття (дороги) по 
вул.Пушкіна в смт.Високопілля.  

В стадії реалізації проекти з реконструкції будинку культури молоді та спорту та будівництва 
очисних споруд типу «Біотал-200» в районі багатоповерхових будинків. 



 

 

Наразі селищна рада реалізує проект по розміщенню у всіх населених пунктах громади 
автобусних зупинок. 

Проведено капітальний ремонт фасаду будівлі в частині заміни віконних та дверних блоків 
Нововознесенівської філії комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної 
середньої освіти». 

Зарезервовані ділянки для сміттєзвалищ та ведуться процеси погодження документації. 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- хороші землі для с/г; 

- наявні площі та споруди для промцілей; 

- залізнична станція вантажна та пасажирська; 

- є сонячна електростанція; 

- є генплан Високопілля; 

- повна газифікація громади; 

- є водопостачання в більшості населених пунктів (в 4-х 
питна вода); 

 

- дороги в поганому стані; 

- відсутність робочих місць; 

- низький рівень довіри між фермерами та селищною 
радою; 

- поганий інтернет; 

- очисні споруди не працюють; 

- малий відсоток покриття каналізацією; 

- аміакопровод на території громади; 

 

 

Можливості Загрози 

- створення ефективного с/г; 

- створення с/г кооперації 

- місто в 27 тис. населення Зеленодольськ – потенційний 
клієнт на с/г продукцію; 

- створення с/г кооперації 

 

- закриття вантажної станції; 

- закриття районної лікарні; 

- перекриття подачі води в канал; 

- екологічний стан (вплив ТЕЦ в Зеленодольську) 

- відтік молодих людей; 

- трудова міграція; 

 

 

 



 

 

 

 

Аналіз зацікавлених сторін 

Зображення матриці зацікавлених сторін, діаграма та опис ідентифікованих типів груп. 

 



 

 

 

Опис: в громаді є фермери, які активно впливають на розвиток громади; потрібно зміцнити або 
налагодити партнерські відносини з облрадою та сформованими ОСББ. 

 

  



 

 

4. СЦЕНАРІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Тенденції (негативні -, позитивні+) 

 2025 2030 2050 

Демографія = = = 

Вікова структура 
(молодше або старше 
населення) 

Молодь виїзджає, 
пенсіонери повертаються 

Молодь виїзжає, 
пенсіонери повертаються 

Молодь виїзжає, 
пенсіонери повертаються 

Економіка і ринок праці +- +- -- 

Зміна клімату - -- ---- 

Субвенції +   

Родючість та ефективність 
експлуатації 
сільськогосподарських 
земель 

+ +- -- 

Оптимізація соціальної 
інфраструктури 

- -- --- 

Привабливість для життя - -- --- 

Вода та сміття,  

Забруднення 

- -- --- 

Мобільність  руйнування дорожнього 
покриття, аварійність на 
дорогах, утруднений 
зв'язок між населеними 
пунктами 

руйнування дорожнього 
покриття, аварійність на 
дорогах, захаращеність 
узбіч утруднює 
транспортне сполучення 
між населеними пунктами 

знищений зв'язок до 
віддалених населених 
пунктів, з’являються 
альтернативні засоби 
пересування – коні та 
віслюки 

Загальний сценарій 
тенденцій розвитку ОТГ 
базується на: 

Повільне зниження якісних 
показників 

 

зниження якісних 
показників, що є не 
критичним, але 
повернення до точки 
відліку значно утруднене 
та вимагає набагато 
більше ресурсів 

Зниження якісних 
показників призведе до 
природної та техногенної 
катастрофи 

 

Вплив на використання 
землі  

Все важче займатись 
агропромисловістю 

Все важче займатись 
агропромисловістю 

Все важче займатись 
агропромисловістю 



 

 

 

  



 

 

Матриця сценаріїв. Сценарії “Що якщо…” / оцінка ймовірності ключових ризиків та питань 

Яка ймовірність: 2025 2030 2050 

Зміна клімату погіршиться так   

Висновок Необхідно забезпечити 
зрошення землі  

Робити сівозміни 

Збільшувати територію 
зрошення 

Робити сівозміни 

 

Збільшувати територію 
зрошення 

Робити сівозміни 

 

Субвенції будуть 
скорочені (відмінені) 

   

Висновок 

Вплив на використання 
землі 

 Комунальні витрати 
знизяться  

 

Економічна криза 
посилиться 

Шукати нові ринки збуту 

Адаптуватись до 
актуальної продукції 

Шукати нові ринки збуту 

Адаптуватись до 
актуальної продукції 

 

Шукати нові ринки збуту 

Адаптуватись до 
актуальної продукції 

 

Висновок 

Вплив на використання 
землі 

   

Війна закінчиться     

Висновок 

Вплив на використання 
землі 

 Не має потреби у 
додаткових діях, вплив 
позитивний. (…) 

 

Ключова інфраструктура 
побудована/ не 
побудована (у кожній ОТГ 
різні) 

   

 Недоступність ключових 
ринків підсилюється (…) 

Покращення доступу до 
регіональних або обласних 
центрів (…) 

 

 



 

 

Сценарії (опис) 

Сценарії орієновані на 
відповідях на ключові «Що 
якщо» ймовірності 

2025 2030 2050 

Сценарій 1 

Агропромисловий 

Планується капельне 
зрошення 50 га 

Ще + 50 га  

Вплив на використання 
землі  

Земля буде більш 
родючою, приблизно 50 
людей буде задіяно на 
обробку 50 га 

 + 20 людей зайнятих на 
агропромисловий сектор 

стабільно 

5. ВІЗІЯ/БАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 
 

Високопільська громада має сильну економіку завдяки розвинутому сільському господарству 
різних галузей, які стабільно поповнюють бюджет громади. Ці кошти дозволяють забезпечувати 
високий рівень життя мешканців громади через реалізацію інфраструктурних проектів та 
широкий доступ до природних ресурсів. До 2050 року громада стає енергетично незалежною від 
держави і використовує виключно зелені джерела енергії. 

Ціль 1: Висока якість життя мешканців 

Покращення доступу до адміністратичних послуг мешканців віддалених пунктів громади 

Покращення безпеки через встановлення камер відеоспостереження + всі камери поєднані у 
систему 

Водопостачання + питна вода 

Доступність води 

Дороги 

Доступ до інтернету для всієї громади (через камери) 

Благоустрій + безпека (пішохідна мобільність) 

Збереження/посилення історичної ідентичності + фестиваль + ностальгійний туризм  

Ціль 2: Різногалузеве сільське господарство 

Торгівля із іншими ОТГ 

Водні ресурси  - (1) аквакультура + (2) рекреація (побічний ефект) 

Сільське господарство (гриби, риба, бджоли) підтримка фермерства, переробка  



 

 

 

Ціль 3: Громада енергетично незалежна від держави 

Сонячна електростація - енергетична незалежність 

Доступність енергії по території ОТГ 

6. ПЕРЕЛІК УСІХ ПРОЕКТІВ 
 

Nr.  Назва проекту & 
короткий опис 

Період 
втілення, 
орієнтовний 
бюджет  

Тип 
прое
кту 
(Hard
, 
Soft) 

 

До якого 
сектору 
належить? 

Освіта, 
клімат, 
екологія, 
медицина  

 

До яких цілей 
сталого 
розвитку (SDG 
*Sustainable 
Development 
Goal) 
відносяться, 
співпадають і 
як? 

Подолання 
яких 
слабких 
сторін та 
ризиків,  
використан
ня яких 
сильних 
сторін та 
потенціалу?
1 

Знаходитьс
я у 
функціонал
ьній зоні? 

В зоні, яку 
ми 
розглядаєм
о 
детально?2 

1.  Доступна питна 
вода (бювет)  

Опис: створення 
безкоштовної 
точки надання 
якісної питної 
води для 
громадян, шляхом 
створення бювету, 
де питна вода 
отримує 
комплексну 
очистку. 

Період 2019-
2022 роки 

Hard Екологія, 
здоровя  

Ціль 3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
та сприяння 
благополуччю 
для всіх в будь-
якому віці 

Забезпечен
ня якісною 
питною 
водою.  

демо 

2.  Електронне 
врядування та 
зовнішне 
відеоспостережен
ня 

 

Опис: в населиних 
пунктах громади 
обладнені місця 
для відео зв’язку 
зі спеціалістами 
громади та 
головою 

Період 2019-
2030 роки.  

 Soft Безпека 
та 
комфорт 

 Підтримка 
порядку,  
попередже
ння 
пошкоджен
ня 
громадсько
го майна та 
інше 

плануються 



 

 

3.  Створення 
багатофункціонал
ьного 
кооперативного 
с/г комлексу з 
безвідходним 
екологічним 
циклом 

 

Опис: І черга  
використання 
існуючого 
водонакопичювач
а, монтаж системи 
підземного 
зрошення, 
розширення 
водонакопичююч
их об’єктів. 

 2.1 черга  
будівництво 
складського 
приміщення 2.2 
черга розширення 
площ під 
зрошення, 
створення зони 
відпочинку для  
населення 
(риболовля, 
кемпінг, спортивні 
майданчики, та 
ін.) будівництво 
теплиць. 

3.1 черга 
розширення площ 
під зрошення 3.2 
створення лінії з 
переробки 
продукції 3.3 
будівництво 
готельно-банного  
комплексу. 

4 розширення 
площ під 
зрошення, 
удосконалення 
кооперативу  

 

1 черга -  1-ий 
рік / бюджет - 3 
млн.грн 

2.1 черга 2 гий 
рік 1 млн.грн 

2.2 черга - 2- ий 
рік  2,5 млн.грн 

3.1 черга 3-ій 
рік 4 млн.грн 

3.2 черга 4-ий 
рік 1 млн.грн 

3.3 черга 5-ий 
рік 4 млн.грн 

 

 

Hard Економіка
,с/г, 
екологія, 
рекреація. 

Ціль 13.:Вжиття 
невідкладних 
заходів щодо 
боротьби зі 
зміною клімату 
та його 
наслідків 

Ціль 8: 
Сприяння 
поступальному, 
всеохоплюючом
у  та сталому 
економічному 
зростанню, і 
повній 
продуктивній 
зайнятості та 
гідній праці для 
всіх. 

Проект 
стійкий до 
змін 
клімату, та 
може 
слугувати 
зразком. 

 

Ключовий 
проект 



 

 

4.  Фестиваль 
німецької 
творчості “Кронау 
-Фест” 

 Літо 2019 Hard дозвілля  Розвиток 
культури та 
туризму, 
ознайомлен
ня 
населення з 
історичною 
спадщиною 

Знаходитьс
я  в стадії 
реалізації. 

5.  Створення 
безпечного 
пересування 
громадян по вул. 
Визволителів, в 
смт Високопілля. 

Опис: створення 
пішохідної 
доріжки вздовж  
вул. Визволителів  

2019-2025 Hard Безпека 
дорожньо
го руху 

Ціль 11. 
Забезпечення 
відкритості, 
безпеки, 
життєстійкості й 
екологічної 
стійкості міст і 
населених 
пунктів. 

Забезпечен
ня безпеки 
пересуванн
я громадян 
в 
населеному 
пункті. 

Планується 

6.  Створення 
шокової 
заморозки для 
фруктів, овощів та 
ягід. 

2020-2030 Hard економіка Ціль 9. 
Створення 
стійкої 
інфраструктури, 
сприяння 
всеохоплюючої 
і сталій 
індустріалізації 
та іноваціям. 

Створення 
умов для 
зберігання  
сільськогос
подарської 
продукції 

Планується 

7.  Створення 
кооперативного 
централізованого 
водопостачання 
населенню смт. 
Високопілля 

2020-2030 Hard Комфорт, 
житєдіяль
ність 

Ціль 11. 
Забезпечення 
відкритості, 
безпеки, 
життєстійкості й 
екологічної 
стійкості міст і 
населених 
пунктів. 

 

Забезпечен
ня 
населення 
смт. 
Високопілл
я питною 
водою. 

Планується 

8.  Створеня 
забійного центра 
худоби. 

2020-2030 Hard Екологія, 
санітарія 

 Створення 
умов 
підвищення 
якості 
м'ясних 
продуктів 
споживання 

 

Планується 



 

 

9.  Зона відпочинку. 

Опис: 
встановлення 
обладнання для 
підйому води з 
свердловини та 
подачі її до паркої 
зони (ставка в смт. 
Високопілля)  та 
створення зони 
відпочинку 

2019-2025 Hard Комфорт, 
житєдіяль
ність 

 

Забезпечення 
здорового 
способу життя 
та сприяння 
благополуччю 
для всіх в будь-
якому віці 

Створення 
місця для 
відпочинку 
та 
проведення 
вільного 
часу для 
молоді на 
природі. 

 Планується  

10.  Відновлення 
покриття 
автомобільних 
доріг загального 
користування 

2019-2030 Hard Комфорт, 
житєдіяль
ність, 

 

Ціль 2. 
Подолання 
голоду, 
досягнення 
продовольчої 
безпеки, 
поліпшення 
харчування і 
сприяння 
сталому 
розвитку 
сільського 
господарства 

Налагодже
ння 
транспортн
ого 
сполучення  
з іншими 
регіонами,  
та 
залучення  
інвесторів. 

планується 

11.  Створення умов 
для розвитку 
альтернативних 
джерел 
енергетики 
(будівництво 
вітряків) 

2019-2030 Hard Енергонез
алежність 

Ціль 7.2 До 2030 
року значно 
збільшити 
частку енергії з 
відновлюваних 
джерел у 
світовому 
енергетичному 
балансі 

Збільшення 
енергопоту
жності 
громади 

планується 

 

12.  Будівництво 
продуктового 
критого ринка в 
смт. Високопілля 

2019-2030 Hard Комфорт Ціль 2.3 До 2030 
року подвоїти 
продуктивність 
сільського 
господарства і 
доходи дрібних 
виробників 
продовольства, 
зокрема жінок, 
представників 
корінних 
народів, 
фермерських 
сімейних 
господарств, 
скотарів і 
рибалок, у тому 
числі шляхом 

Створення 
комфортни
х умов для 
населення з 
продажу та 
придбання  
сільськогос
подарської 
продукції та 
м'ясних  
продуктів 

планується 

 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku


 

 

забезпечення 
гарантованого 
та рівного 
доступу до 
землі, інших 
виробничих 
ресурсів і 
факторів 
сільськогоспода
рського 
виробництва, 
знань, 
фінансових 
послуг, ринків і 
можливостей 
для збільшення 
доданої 
вартості та 
зайнятості в 
несільськогоспо
дарських 
секторах 

 

  



 

 

Інтегрована карта 

 

 



 

 

 
Демо проект 

Project name: 

Назва проекту:  

«Якісна вода – основа здоровʼя людини!» 

Категорія проекту 

(місцева економіка / місцева екологія / партисипація / 
культура та спадщина)  

Міська інфраструктура 

Мета проекту:  Будівництво водо мережі, бювета в смт. Високопіллі; 
встановлення системи очищення води; забезпечення 
жителів громади безкоштовною якісною, питною водою, 
зниження рівню захворюваності серед них та 
забезпечення критичної потреби громади, 
впровадження навчальної програми «Система 
правильного споживання води» серед учнів в 6 
навчальних закладах.  

Задачі проекту:  Вирішити критичні потреби жителів громади;  
забезпечити жителів громади доступною та якісною 
водою; поширити здоровий спосіб життя серед 
населення. 

Describe the problem / risk the project addresses: 

Описати проблему / ризик, який проект може 
вирішити:  

Проблема полягає в тому, що система водопостачання в 
Високопільській ОТГ через зношеність водопровідних 
труб може стати небезпечною для здоровʼя мешканців. 
Мікробіологічні аналізи засвідчили, що водопровідна 
вода в смт. Високопіллі, с. Нововознесенське, с. 



 

 

Костирка, с. Добрянка, с. Мала Шестірня, с. 
Новогригорівське, с. Федорівка, с. Тополине, с. 
Князівка придатна для використання в технологічних 
процесах, але непридатна для пиття. Вживання такої 
води може привести до проблем зі здоровʼям. В 2018 
році в селі Потьомкіно були проведені ремонтно-
реконструкційні роботи водопостачання та 
водовідведення мереж, що дає можливість забезпечити 
питною водою тільки 453 особи. Реалізація проекту 
передбачає будівництво водо мережі та бювета в смт. 
Високопіллі, придбання очисного обладнання, 
підвищення потужності водозабіра, що дасть 
можливість  забезпечити мешканців громади якісною, 
питною водою. Селищна рада зобов’язується постачати 
питну воду в навчальні заклади громади. Також в 
навчальних закладах громади буде впроваджена 
спеціальна навчальна програма для правильного 
споживання «Система правильного споживання води». 
Ця програма передбачає навчання дітей загальним 
правилам та рекомендаціям щодо споживання води: 
основні правила того, як і коли пити рідину протягом 
доби; чи загрожує брак води в організмі; можливі 
наслідки від малого вживання рідини. В рамках проекту 
будуть проведені додаткові заходи для профілактики 
захворювань –  спортивні заходи, фізкульт-хвилинки. Всі 
мешканці громади матимуть вільний доступ до бювету. 
Територія на якій буде побудований бювет знаходиться 
на балансі селищної ради. Також є діюча свердловина, 
але з малою потужністю. 

Which SDGs does the project address and how do they 
interrelate? 

Які цілі сталого розвитку ООН пов’язані із проектом та 
як вони взаємопов’язані?   

 

Проект відповідає Глобальним цілям сталого розвитку: 
6 «Чиста вода та належні санітарні умови».  

Завдання 6.1  До 2030 року забезпечити загальний 
рівноправний доступ до безпечної і недорогої води для 
всіх. 

Завдання 6.4 До 2030 року істотно підвищити 
ефективність водокористування в усіх секторах та 
забезпечити стійкий забір і подачу прісної води для 
вирішення проблем нестачі води та значного скорочення 
кількості осіб, які страждають від нестачі води. 

Target groups: Цільові групи:  Мешканці Високопільської ОТГ, які не забезпечені 
питною водою -  6000 осіб. 

Зацікавлені сторони: Перелік ключових заінтересованих сторін проекту.  

1) ФОП Пурик А.М, ФОП Пурик Є.А – ініціатор, 
виконавець робіт, здійснює організаційну роботу,  
співфінансує проект, бенефіціар. 

2) Мешканці Високопільської ОТГ – цільова група. 

3) Мешканці смт. Високопілля, с. Нововознесенське, с. 



 

 

Костирка, с. Добрянка, с. Мала Шестірня, с. 
Новогригорівське, с. Федорівка, с. Тополине, с. 
Князівка  - бенефіціари.  

4) Високопільська селищна рада – виконавець робіт.  

Заінтересована сторона має високу важливість для 
проекту, але з низьким впливом  –  мешканці громади – 
цільова група. 

Заінтересована сторона з високою важливістю для 
проекту і високим впливом – ФОП Пурик А.М, ФОП 
Пурик Є.А – ініціатор, виконавець робіт, бенефіціар, 
спів фінансує проект.  

Партнери:  Засоби масової інформації ТОВ райгазета «Високе 
поле», навчальні заклади Високопільської громади.  

Кроки / етапи втілення: 

 

1) Підвищення потужності водозабору; 

2) Встановлення глибинного насосу для свердловини; 

3) Будівництво водомережі; 

4) Придбання очисного обладнення для питної води; 

5) Будівництво бювета; 

6) Популяризація інформації про проект через місцеві 
газети, сайт громади, інформаційні стенди. 

Очікувані результати 

(зазначте на які результати ви очікуєте, що зміниться в 
громаді завдяки втіленню вашого проекту): 

 

Використання продукту проекту забезпечуватиме 
такі очікуванні локальні результати:  

1) за результатом соціальних ефектів; 

- 6000 осіб – мешканців Високопільської громади 
будуть забезпечені якісною питною водою; 

- навчальні заклади будуть забезпечені привозною, 
якісною, питною водою; 

- в 6 навчальних закладах громади буде 
впроваджена навчальна програма серед учнів -  
«Система правильного споживання води». 

В результаті реалізації проекту близько 6000 
мешканців громади буде забезпечено якісною 
питною водою, знижено рівень захворюваності серед 
них та забезпечено критичну потребу громади. У 
подальшому правильно навчені учні зможуть 
поширювати свій досвід наступним поколінням, що 
забезпечить довгострокові результати з поширення 
здорового способу життя у громаді. 



 

 

Критерії успішності 

(що слід вважати показниками успішності проекту 
(збільшиться к-сть мешканців громади, покращиться 
екологічний стан (базуючись на показники) і т.п.)   

Покращення здоровʼя людей, та економія жителями 
коштів на придбання питної води, впроваджена 
спеціальна навчальна програма в навчальних закладах  
для правильного споживання «Система правильного 
споживання води». 

Сталість проекту 

(яким чином заплановано збереження результатів 
втілення проекту впродовж тривалого часу)  

Фінансова сталість. В подальшому утримання обʼєктів, 
створених в результаті реалізації проекту буде 
фінансуватися ініціатором: ФОП Пурик А.М, ФОП Пурик 
Є.А. 

Інституційна сталість проекту: Після реалізації проекту 
належне функціонування об’єктів підтримуватиме 
ініціатор. 

 

Who will implement the measure? 

Хто буде відповідальним за реалізацію проекту? 
(департамент / управління / сектор  або ініціативна група 
тощо)   

Ініціативна група: Пурик Євген, Пурик Андрій, Гребенюк 
Віталій, Пурик Надія, Семеняк Олександр 

What is the estimated budget? 

Яким є приблизний бюджет проекту?  

Етапи Вартість 

Підвищення потужності 
водо забіра 

50000 грн. 

Будівництво водо мережі 53000грн. 

Придбаня очисного 
обладнення для питної 
води 

19000грн. 

Будівництво бювета 
будматеріали алейка 

50000грн. 

Загальна сума 172000грн. 
 

Source of financing:  

Джерело фінансування:  

 ініціативна група - 72000грн. та 100000 грн -  кошти 
гранту 

 

 

  



 

 

Ключовий проект 

Project name: 

Назва проекту:  

 

Створення багатофункціонального кооперативного с/г 
комплексу з безвідходним екологічним циклом. 

Категорія проекту 

  

Міська економіка, розвиток сільського господарства, 
рекреаційні послуги. 

Мета проекту: 

  

 

Вирощування екологічно чистої сільськогосподарської 
продукції, аква культур, створення рекреаційної зони, 
покращення здоров'я  населення громади 

Задачі проекту: 

 

 

 

1. Створити кооператив, який буде вирощувати 
с/г культури (овочі, фрукти, ягоди). 
2. Переконати інших с/г виробників в тому, що в 
нашій місцевості можливе зрошення і отримання 
стабільних максимальних врожаїв. 
3. Створення переробного комплексу вирощеної 
продукції 

4. Забезпечення гарних умов для 
активного відпочинку 

 

Describe the problem / risk the project addresses: 

Описати проблему / ризик, який проект може 
вирішити: 

 

Даний проект вирішує питання: 

1. отримання стабільного врожаю  с/г культур, 
який не буде залежати від клімату,  
2. отримання екологічно чистих с/г культур,  
3. створення додаткових робочих місць,  
4. збільшення фінансових  надходжень (податків) 
до місцевого бюджету, 
5. створення зони відпочинку  для населення 

 

Which SDGs does the project address and how do they 
interrelate? 

Які цілі сталого розвитку ООН пов’язані із проектом та 
як вони взаємопов’язані?http://www.un.org.ua/ua/tsili-
rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku  

Ціль 13: Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі 
зміною клімату та його наслідків 

Ціль 8: Сприяння поступальному, всеохоплюючому та 
сталому економічному зростанню, і повній продуктивній 
зайнятості та гідній праці для всіх. 

Ціль 6: Забезпечення та раціональне використання 
водних ресурсів та санітарії для всіх 

Target groups:  Кооператив 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku


 

 

Цільові групи: 

 

Зацікавлені сторони:  

 

громада 

Партнери:  

 

Приватні підприємці 

Кроки / етапи втілення: 

 

 

 

 

 

 

 

1 етап:  використання існуючого водо накопичувача, 
монтаж системи підземного зрошення, розширення водо 
накопичувальних об’єктів.  

2 етап:  будівництво складського приміщення  

3 етап:  розширення площ під зрошення, створення зони 
відпочинку для  населення (риболовля, кемпінг, 
спортивні майданчики, та ін.) будівництво теплиць.  

4 етап: розширення площ під зрошення,   

5 етап: створення лінії з переробки продукції,  

6 етап: будівництво готельно-банного  комплексу.  

7 етап: розширення площ під зрошення, удосконалення 
кооперативу.  

Очікувані результати 

(зазначте на які результати ви очікуєте, що зміниться в 
громаді завдяки втіленню вашого проекту): 

1. Розвиток зрошувальних систем в громаді 
2. .Стабільні врожаї с/г культур 
3. Створення нових робочих місць 
4. Збільшення надходжень до бюджету громади 
5. Створення зони відпочинку для громадян  

 

Критерії успішності 

(що слід вважати показниками успішності проекту 
(збільшиться к-сть мешканців громади, покращиться 
екологічний стан (базуючись на показники) і т.п.) 

Покращення економічної ситуації в громаді 

Збільшення зайнятості населення   

Поява бажаючих розвивати зрошення в регіоні 

Покращення екологічної ситуації 

Сталість проекту                                                  

(яким чином заплановано збереження результатів 
втілення проекту впродовж тривалого часу) 

Вирощування екологічно чистої продукції знаходиться  в 
попиті. 

Зайнятість населення 

Who will implement the measure?                Кооператив 



 

 

Хто буде відповідальним за реалізацію проекту? 
(департамент / управління / сектор  або ініціативна група 
тощо) 

What is the estimated budget? 

Яким є приблизний бюджет проекту? 

16 млн. грн 

Source of financing:                                                                                    

Джерело фінансування: 

Кооператив, грантові програми 

Visualization / References:  

Візуалізації (посилання) на схожі проекти 

(якщо є) 

Відео :  www.youtube.com/watch?v=b_0MG7CtNZ8 

 

ФОТО: накопичувача  води 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b_0MG7CtNZ8


 

 

ФОТО:  підземного зрошення  

 

 

 



 

 

 

 

ФОТО: рекреаційна зона 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


