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1  Вступ
З 2007 року проект DESPRO розробив та 
реалізовував у обраних сільських громадах 
України громадо-орієнтоване управління 
водопостачанням. Розпочата у 2014 році 
реформа децентралізації, яка була направлена 
на підвищення спроможності громад шляхом 
об’єднання, дещо зменшила важливість 
громадо-орієнтованих підходів до надання 
послуг, навіть у сільській місцевості. З того часу, 
DESPRO поступово зосередився на «проектах 
місцевої влади», надаючи безпосередню 
підтримку органам місцевого самоврядування у 
забезпеченні водопостачання та водовідведення. 

В Україні за системи водопостачання відповідає 
місцева влада. Найбільш поширений спосіб 
управління процесом надання послуг 
водопостачання підпадає під принцип 
«у власності громади – під керівництвом 
громади». Більшість централізованих систем 
водопостачання в громаді управляються 
місцевими підприємствами на базі громади 
(найбільш поширена їх назва – комунальне 
підприємство).

Як і у більшості країн, що розвиваються, місцеві 
надавачі послуг у селах і малих містах, які 

відповідають за утримання систем питного 
водопостачання, постають перед низкою 
проблем та викликів, серед яких забезпечення 
безперебійної роботи систем та обладнання, 
фінансова сталість системи водопостачання, 
відповідність запитам населення та екологічним 
вимогам, та забезпечення прозорості у наданні 
послуг. Ігнорування таких важливих компонентів 
надання послуг може спричинити скорочення 
терміну служби системи водопостачання. 
Інституційні, технічні та фінансові механізми 
управління, запроваджені за підтримки  
проекту DESPRO, допомогають місцевій 
владі і надавачам послуг покращити 
якість та продовжити термін служби систем 
водопостачання. Таким чином, ці механізми 
відіграють важливу роль у підвищенні 
ефективності наданої допомоги.

У даному бріфі представлені ключові аспекти 
розвитку спроможності місцевої влади та 
комунальних підприємств у питаннях надання 
послуг водопостачання та водовідведення 
з акцентом на малих містах та об’єднаних 
територіальних громадах (ОТГ) після 2014 року1.

1 Діяльність DESPRO у галузі водопостачання в селах детально описана в окремому матеріалі (більш 
детально дивись на https://despro.org.ua/)

Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO – проект міжнародної 
технічної допомоги, що працює в сфері реформування місцевого самоврядування (інший термін – 
«децентралізація») в Україні з 2007 року. Проект фінансується Швейцарською Конфедерацією через 
Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та впроваджується Швейцарським Центром 
ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat).

https://despro.org.ua/


2 Досягнення (2014-2020 роки)
Досягнення, описані нижче, стосуються 
результатів роботи DESPRO y партнерських  
малих містах та об’єднаних територіальних 
громадах, починаючи з 2014 року.

Доступ до послуг водопостачання та 
водовідведення 

�� Понад 32 000 прямих бенефіціарів вперше 
отримали доступ до послуг водопостачання 
та водовідведення або отримали значне 
покращення надання послуг внаслідок 
співпраці між DESPRO та 15 малими містами/
ОТГ у 6 областях: Сумській (м. Ромни, м. 
Кролевець, Березівська ОТГ, Шалигинська ОТГ), 
Дніпропетровській (м. Перещепине, Вакулівська 
ОТГ, Троїцька ОТГ, Новоолександрівська 
ОТГ), Вінницькій (Калинівська ОТГ), Івано-
Франківській (Тлумацька ОТГ, Верхнянська 
ОТГ), Полтавській (м. Миргород, Пирятинська 
ОТГ), а також на підконтрольній Україні 
частині Луганської області (Біловодська ОТГ, 
Красноріченська ОТГ)

�� Програмний підхід у секторі водопостачання 
та водовідведення, який проект DESPRO 
впроваджує на місцевому рівні, послідовно 
впливає на загальне підвищення рівня 
надання послуг та управління сектором 
на різних рівнях. Щонайменше 173 000 
мешканців стали прямими та непрямими 
бенефіціарами загального покращення 
послуг водопостачання та водовідведення у 
партнерських ОТГ.

Управління послугами водопостачання 
та водовідведення

�� Програмний підхід до розвитку сектору 
водопостачання та водовідведення, який 
реалізується проектом DESPRO у громадах-
партнерах, дав можливість органам 
місцевого самоврядування та комунальним 
підприємствам ефетивно планувати розвиток 
сектору для усієї громади на 4-річний термін, 
включаючи планування та виділення ресурсів 
у середньостроковій перспективі

�� Запровадження та встановлення системи 
управління активами з використанням 
програмного забезпечення QGIS дали 
можливість провести картографування 
поточного стану мережі водопостачання 
та водовідведення, а також спланувати її 

капітальний та поточний ремонт і подальший 
розвиток

�� Розбудова системи водопостачання та 
водовідведення у громадах-партнерах була 
інтегрована у місцеві політики та процедури з 
урахуванням питань стратегічного розвитку у 
кожній конкретній громаді.

Фінансування послуг водопостачання та 
водовідведення

�� Громади-партнери внесли щонайменше 50% 
від загальної вартості проекту зі своїх місцевих 
бюджетів з метою співфінансування конкретних 
заходів із місцевих програм водопостачання

Підвищення кваліфікації надавачів послуг 
водопостачання та водовідведення

�� Щонайменше 100 фахівців отримали 
підвищення кваліфікації, серед них - лідери 
громад, посадовці органів місцевого 
самоврядування, працівники комунальних 
підприємств. Вони поглибили/отримали нові 
знання в рамках ґрунтовної експертної та 
консультаційної підтримки через тренінги, 
програми обміну, а також через спільне 
планування та впровадження соціально 
важливих ініціатив

�� Серія посібників, практичних рекомендацій, 
відеороликів зробили спеціалізовані знання 
доступними тисячам інших посадовців органів 
місцевого самоврядування та фахівців у галузі 
водопостачання та водовідведення, тисячам 
практиків2.

2 Веб-ресурс DESPRO www.vodavselo.info став затребуваним освітнім інструментом. Відповідно до 
даних Google Analytics, починаючи з початку його роботи у 2016 році, його відвідало понад 53 000 
відвідувачів; кількість повторних відвідувань складає понад 6 500 

http://www.vodavselo.info


3 Процес/Методологія
Підтримка, яку DESPRO надає малим містам та ОТГ, 
складається із двох взаємопов’язаних компонентів: 

1. Партисипативне планування сектору 
водопостачання та водовідведення;

2. Покращення ефективності роботи надавачів 
послуг водопостачання та водовідведення 
(комунальних підприємств) через вирішення 
технічних, організаційних та фінансових проблем.

Наступні заходи характеризують підхід, що 
використовується:

а. Загальний аудит системи 

�� Оцінка структури планування та процесів 
управління у секторі водопостачання та 
водовідведення на рівні громади;

�� Оцінка оператора водопостачання та 
водовідведення щодо:

  Ефективності управління грошовими та 
негрошовими активами підприємства;

  Обліку та фінансової звітності;

  Процесів здійснення технічного та 
економічного аналізу;

  Компетентності керівного складу та 
працівників;

  Компетенцій, необхідних для використання 
інструментів стратегічного планування та 
розробки програм для підтримки економічної 
діяльності;

  Загального технічного стану системи 
водопостачання.

б. Партисипативне планування сектору

Основні висновки аудиту створюють підґрунтя 
для стратегічного планування сектору. У рамках 
стратегічного планування необхідно забезпечити 
покращення надання послуг у масштабах усієї 
громади. Тому з метою підтримки стратегічних 
рішень проводиться первинне опитування думки 
у громаді, щоб зрозуміти поточний стан доступу 

до питної води та водовідведення, а також 
оцінити, яких саме покращень потребує громада. 
Стратегічні рішення формуються на основі цільової 
програми розвитку сектору водопостачання 
та водовідведення у середньостроковій 
перспективі, розробленій на 4-річний період, 
включаючи заплановане фінансування розвитку 
інфраструктури та програмного забезпечення. 
Детальніше про цей підхід можна прочитати 
у посібнику “Розробка галузевих стратегій та 
програм водопостачання, водовідведення та 
санітарії в об’єднаних територіальних громадах” 
(Козак В., Козлюк О.).

в. План розвитку комунального підприємства

Ефективність роботи надавача послуг є одним 
із ключових факторів для ефективного надання 
послуг водопостачання та водовідведення. Окрема 
підтримка комунальним підприємствам надається у 
формі Плану розвитку комунального підприємства. 
Цей документ висвітлює усі поточні та стратегічні 
питання на рівні підприємства: фінансові, 
управлінські та технічні.

г. Запровадження системи управління активами на 
основі QGIS

Встановлення та адаптація QGIS, а також навчання 
відповідних працівників проводяться для того, щоб 
підприємства інтегрували цей сучасний інструмент 
управління активами з метою картографування 
реального стану мережі водопостачання та 
водовідведення та могли планувати капітальний чи 
поточний ремонт і подальший розвиток системи. 
Ці інструменти було встановлено у 10 комунальних 
підприємствах-партнерах. Більш детальну 
інформацію з цього питання можна переглянути 
у посібнику “Розробка галузевих стратегій та 
програм водопостачання, водовідведення та 
санітарії в об’єднаних територіальних громадах” 
(Козак В., Козлюк О.).

ґ. Співфінансування інфраструктури у межах 
програм розвитку на основі показників 
ефективності

DESPRO надає співфінансування для модернізації та 
розвитку систем водопостачання та водовідведення 
у відповідності до середньострокових програм 



http://despro.org.ua

Джерела
1. Козак В., Козлюк О. Розробка галузевих стратегій 

та програм водопостачання, водовідведення та 
санітарії в об’єднаних територіальних громадах: 
методичний посібник, 2019 https://despro.org.ua/
library/publication/dwnld6.php 

2. Козлюк О., Скляров В., Козак В. Особливості 
проведення інвентаризації технічного стану 
та оцінки активів комунальних підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства 
із використанням програмного продукту QGIS: 
практичний посібник, 2019  https://despro.org.ua/
library/publication/dwnld8.php 

3. Бондар О., Кавун А., Кірсанова Ю., Козак В., 
Копитін А., Сороковський В. Сільське питне 
водопостачання: від ідеї – до реалізації. 
Як створити централізовану систему 

водопостачання децентралізованим 
способом: методичний посібник, 2016 
https://despro.org.ua/upload/medialibrary/
Despro_voda_print.pdf?fbclid=IwAR2Pq6-
rBK7dLPphbkSk56304KG5iyhNyx_
OJG3TPSUz0QWvlKCY2FLs-s 

4. Онлайн курс “Сільське питне водопостачання: 
від ідеї до реалізацій” на Спільноті 
Практик:Сталий Розвиток DESRPO https://udl.
despro.org.ua/course/view.php?id=63

5. Веб-ресурс “Вода в село” http://vodavselo.info/

6. Проектне відео “Україна: шлях до доброго 
врядування у галузі водопостачання” 
https://www.youtube.com/
watch?v=BZTlyaD_Qiw 

розвитку. Зазвичай, співфінансування надається за 
формулою 50/50: половина витрат покривається 
за рахунок видатків з місцевих бюджетів. 
Співфінансування DESPRO орієнтоване на те, 
щоб зробити внесок у власну діяльність громади. 
Фінансування від DESPRO проводиться у декілька 
траншів, відповідно до прогресу, який демонструє 
громада у виконанні взятих на себе зобов’язань, як 
в технічному, так і у фінансовому плані. 

д. Навчання, коучинг, моніторинг

Пакет підтримки, який надає DESPRO, також 
включає інтенсивне навчання, яке складається з 
індивідуального навчання та групових воркшопів, 
регіональних та міжрегіональних програм обміну 
досвідом, практичного навчання, технічного 
керівництва над виконанням робіт, коучинг на 
місцях та моніторингові візити. 

4 Засвоєні уроки
�� Для того, щоб програми секторального 

розвитку дали результати, потрібен час та 
постійна участь: виділення тривалішого часу 
на підвищення кваліфікацій органів місцевого 
самоврядування та комунальних підприємств 
веде до сталих інституційних змін; досвід 
DESPRO показує, що результати зазвичай 
проявляються хоча б через 4 роки постійної 
співпраці.

�� Принцип «Ніхто не залишається осторонь» 
реалізовується ефективніше із залученням 
органів місцевого самоврядування: при 
громадо-орієнтованому підході, який 
попередньо застосовувався проектом DESPRO, 
від домогосподарств очікувався значний 
фінансовий внесок, який вони не завжди могли 
собі дозволити. Тим не менш, органи місцевого 
самоврядування стали фінансово потужнішими 

і можуть взяти на себе більшу частку витрат, 
пов’язаних із наданням послуг водопостачання 
та водовідведення. Поточна позиція проекту 
DESPRO полягає в тому, що бенефіціари мають 
оплатити лише вартість підключення свого 
домогосподарства до системи водопостачання 
або водовідведення. Зазвичай, такий внесок 
є невеликим, що гарантує доступність 
підключення до системи водопостачання чи 
водовідведення навіть для найбідніших верств 
населення.

�� Очікування інвестицій в інфраструктуру, а не 
в інституційну розбудову: багато проблем, які 
було окреслено на місцевому рівні (включаючи 
можливості комунальних підприємств) 
вимагають інвестицій у інституційний розвиток, 
але громади зазвичай прагнуть покращення 
інфраструктури.

Детальна інформація щодо вищесказаного доступна на веб-ресурсі «Вода в село» та у відеоролику 
проекту DESPRO «Україна: шлях до доброго врядування у галузі водопостачання».

https://despro.org.ua/library/publication/dwnld6.php
https://despro.org.ua/library/publication/dwnld6.php
https://despro.org.ua/library/publication/dwnld8.php
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