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1  Вступ
Після розпаду Радянського Союзу перед 
сільськими громадами України постала низка 
проблем, пов’язаних із водопостачанням. Кошти 
на утримання та розвиток систем водопостачання 
або радикально скоротилися, або зникли взагалі. 
Попередня державна система не розвивала 
місцевого потенціалу, а створені системи 
водопостачання не були інституційно та фінансово 
сталими. Наявні системи централізованого 
водопостачання в селах України більше не 
отримували достатнього фінансування для 
забезпечення їх функціонування та ремонту. Багато 
водопровідних систем занепали, і рівень надання 
послуг став низьким. У сільській місцевості багато 
домогосподарств перейшли на використання 
інших джерел питної води. Тим не менш, відсутність 
якісних ґрунтових вод створює проблему для таких 
домогосподарств.

Інноваційна модель децентралізованого 
водопостачання, утримання та обслуговування, 
орієнтована на громаду, була розроблена 
DESPRO/Skat та впроваджена у понад 100 
сільських громадах у 5 областях-партнерах в 
Україні. Для впровадження використовувалися 
різні моделі управління; найбільш перспективною 
моделлю виявився «обслуговуючий кооператив».

Для надмірно фрагментованої адміністративної 
структури на сільському рівні в Україні такі 
громадо-орієнтовані моделі організації 
водопостачання спрацювали добре: навіть 
за межами областей-партнерів DESPRO 
спостерігалися ефективні приклади реплікації.

При цьому, 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.

Цей документ зосереджується на результатах 
діяльності DESPRO між 2007 та 2016 роками у галузі 
сільського водопостачання1. Діяльність, пов’язана з 
розвитком та впровадженням підходів до надання 
послуг, що базуються на безпосередній участі 
мешканців громади та/або місцевих неурядових 
організацій, надала цінний досвід та висновки, 
які можуть бути корисними для країн із схожим 
контекстом.

2 Досягнення (2007-2016 роки)
�� Понад 87 500 сільських мешканців отримали 

покращене водопостачання внаслідок 
реалізації 137 проектів у 6 областях-партнерах: 
Автономній Республіці Крим (до 2014 року), 
Вінницькій, Сумській, Дніпропетровській, Івано-
Франківській та Полтавській;

�� Показник функціональності створених систем 
водопостачання складає 98,5%: через 5 років 

після завершення проектів 2 з 137 систем не 
функціонували з тих чи інших причин;

�� Рівень задоволення якістю водопостачання 
серед споживачів складає 80-90%;

�� Обслуговуючий кооператив як організаційно-
правова форма надавача послуг була 
розроблена та впроваджена DESPRO вперше в 
Україні (Сороковський В., Ольшевскі A., 2012);

1 Окремий бріф DESPRO, розміщений на https://despro.org.ua, детально описує процес та результати впровадження 
проектів місцевої влади у галузі водопостачання.

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


3 Процес/Методологія
Підхід DESPRO до децентралізованого 
водопостачання в селах базується на соціальній 
мобілізації та активному залученні бенефіціарів. 
Мобілізація населення формує необхідність 
розбудови спроможності та вдосконалення 
процесів управління всередині громад для того, 
щоб вирішити питання, на які існує соціальний 
запит, наприклад, водопостачання та управління 
відходами. Соціальна мобілізація залучає місцеве 
населення та всі необхідні рівні місцевої та 
регіональної влади. Також завдяки соціальній 
мобілізації можна отримати значні фінансові 
внески від бенефіціарів на фінансування 
заходів, націлених на покращення публічних 
послуг, зокрема водопостачання. У проектах за 

підтримки DESPRO усі важливі учасники процесу 
залучені від початку співпраці (див. Рисунок):

�� Підтримка та адміністрування місцевих 
проектів було повністю інституціоналізовано 
на районному та обласному рівнях, а також 
інтегровано у відповідну політику та процедури;

�� За рахунок інституціоналізації проектного 
підходу на районному та обласному рівнях було 
досягнуто як прямої (бюджетне співфінансування 
інфраструктури водопостачання), так і 
непрямої (технічне консультування та проектне 
управління) підтримки для реалізації проектів 
водопостачання;

�� У 3 із 6 областей – Вінницькій, 
Дніпропетровській та Івано-Франківській – 
обласна влада заклала проектні підходи та 
процедури, запропоновані DESPRO, в обласні 
грантові програми для підтримки місцевих 
громад;

�� Внаслідок реалізації концепції соціальної 
мобілізації фінансові внески від 
домогосподарств у створення систем 
водопостачання в середньому складали 54% 
від загальної вартості проекту – це, насправді, 
беспрецедентний показник фінансової участі 
домогосподарств у розвитку інфраструктури;

�� Частка співфінансування від DESPRO у розвиток 
інфраструктури була відносно невеликою – в 
середньому лише 30% від загальної вартості 
проекту, при цьому 16% співфінансування 
надавали місцеві бюджети - громад, районів, 
областей;

�� Щонайменше 250 нових робочих місць було 
створено у сільських громадах-партнерах, в 
основному, через створення нових офіційних 
робочих місць у новостворених місцевих 
структурах та організаціях, які виступали 
надавачами послуги водопостачання;

�� Щонайменше 500 осіб підвищили свій 
професійний потенціал: представники 
місцевої влади, лідери громад, представники 
районної та обласної влади поглибили знання 
через комплексну і системну експертну та 
консультаційну підтримку з боку DESPRO, 
тренінги, обмін досвідом, ознайомчі візити, 
а також внаслідок спільного планування та 
реалізації суспільно важливої діяльності;

�� Відбулася «активація» громади для вирішення 
питань місцевого розвитку: для великої 
кількості громад-партнерів реалізація проектів 
водопостачання за підтримки DESPRO стала 
новою реальністю місцевого розвитку. Проекти 
водопостачання стали першими у черзі проектів 
місцевого розвитку, що були ініційовані та 
реалізовані громадою;

�� Пакет практичних рекомендацій, інструкцій, 
відеороликів, онлайн тренінговий курс 
«Водопостачання в селах: від ідеї до реалізації» 
(https://udl.despro.org.ua/course/view.php?id=63) 
та веб-ресурс «Вода в село» (http://vodavselo.
info/) зробили ці спеціалізовані знання 
доступними для десятків тисяч зацікавлених 
сторін.
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Рис.1 ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ (DESPRO, 2007-2015)

Сільська громада як група людей, що мешкають 
на одній території (село, або навіть частина села), 
поєднані однотипними умовами проживання. 

Організація на базі громади – юридична особа, 
що створюється членами сільської громади на 
основі спільних інтересів та погоджених цілей. 
На практиці така організація може мати різну 
організаційнo-правову форму. Для цілей реалізації 
проекту у громадах-партнерах створювалися 
громадські організації, органи самоорганізації 
населення (наприклад, вуличні комітети), 
обслуговуючі кооперативи.

Підприємство на базі громади – юридична 
особа, створена, як правило, членами громади 
(або фізична особа-підприємець, обрана з 
числа місцевих мешканців), з метою утримання 
та обслуговування системи водопостачання. 
Потреба організаційно розділити організацію на 
базі громади та підприємство на базі громади 
витікає із випадків, коли організація на базі 
громади законом обмежена у праві утримувати 
та/або обслуговувати систему. Для прикладу, в 
Україні органи самоорганізації населення, якщо 
і можуть організувати будівництво чи ремонт 
систем водопостачання, а також мати їх у 

власності, то не наділені правом обслуговувати ці 
системи, надаючи послуги мешканцям. Натомість, 
обслуговуючий кооператив, наприклад, може 
виконувати функцію і організації на базі громади, 
і підприємства на базі громади одночасно. Роль 
підприємства на базі громади може відігравати 
і комунальне підприємство, проте у практиці 
DESPRO такі випадки зустрічалися вкрай рідко.

Сільські органи місцевого самоврядування 
(наприклад, сільська рада, виконком сільської 
ради та відповідні структури, сільський голова) 
відповідають за організацію надання публічних 
послуг на певній території, в тому числі 
водопостачання. Вони відповідають за виділення 
фінансових ресурсів на здійснення діяльності.

Районна влада (рада та державна адміністрація) 
у межах своїх повноважень відповідає за 
координацію регіонального розвитку та захист 
спільних інтересів сіл та інших населених пунктів 
у районі. Районна влада має у розпорядженні 
кошти в рамках державних і регіональних цільових 
програм. Ці кошти можуть бути доступні сільським 
громадам для виконання відповідних програм на 
території села.



Проект DESPRO надавав підтримку сільським 
громадам, які було відібрано на конкурсній основі, 
шляхом участі у розробці та реалізації проектів 
громад. Нижче наведено  основні вимоги, що 
ставилися до проекту.

Соціальні вимоги:

�� Проект має передбачати діяльність, направлену 
на покращення водопостачання та стосуватися 
усіх бенефіціарів.

�� Проект має реалізовуватися через місцеву 
організацію на базі громади, створену 
мешканцями села.

�� До початку проекту принаймні 75% 
домогосподарств цільової групи мають 
домовитися щодо наступного:

- Цілі, завдання, план реалізації проекту;

- Обсяг фінансового/грошового внеску (як 
правило, загальний фінансовий внесок 
домогосподарств до бюджету проекту 
складав принаймні 40% від загальної вартості 
проекту);

- Створення організації на базі громади з 
індивідуальним членством;

- Механізм для забезпечення роботи та 
обслуговування системи водопостачання.

За цих умов нові системи централізованого 
водопостачання часто проектувалися так, 
щоб балансувати між технічними вимогами 
та фінансовими можливостями, зокрема з 
урахуванням розміру фінансового внеску 
домогосподарств. Більшість домогосподарств 
зазвичай були фінансово спроможними для участі 
у проекті. Тим не менш, для сімей з дуже низьким 
рівнем доходів такі умови могли заблокувати доступ 
до покращеної системи водопостачання.

Щоб відповісти на такий виклик, з 2012 року 
проектом DESPRO було розроблено підхід, що 
отримав назву «Соціальні ситуації», який було 
реалізовано у 20 селах-партнерах Проекту. 
Відповідно до цього підходу громада ставить 
перед собою завдання визначити сім’ї з 
особливими потребами та погодити особливий 
підхід до їх фінансової участі в проекті. Підхід 
спирається на рівність та інклюзію, а також сприяє 
забезпеченню загального доступу до покращення 
водопостачання на рівні громади (Sorokovsky, 2016).

Базові технічні рішення для реалізації проекту 
включають:

�� Побудова мережі водопостачання від місцевої 
свердловини (або свердловин); у більшості 
випадків вода бралася із другого водоносного 
горизонту;

�� Використання водонапірної вежі або насосної 
станції з можливістю регулювання частоти 
обертання насоса;

�� Індивідуальні підключення домогосподарств. 

У кожному домогосподарстві самостійно 
вирішували, чи водопостачання буде підведено 
на подвір’я чи всередину будинку; тим не менш, 
моніторинг, проведений після завершення 
проекту, показав, що 75% домогосподарств 
обрали підведення води всередину будинку;

�� Встановлення індивідуальних лічильників було 
обов’язковою вимогою проекту.

Правова/інституційна сторона реалізації проекту 
включає: 

�� Чітку вимогу щодо дотримання державних 
будівельних норм під час проектування, 
будівництва інфраструктури та забезпечення її 
подальшої роботи;

�� Вирішення майнових питань, пов’язаних із 
системою водопостачання: передача майнових 
прав на інфраструктуру на баланс органу 
місцевого самоврядування або підприємства 
на базі громади (у більшості випадків – 
обслуговуючому кооперативу);

�� Встановлення економічно обгрунтованих 
тарифів, у випадках, визначених 
законодавством, - укладення договорів зі 
споживачами;

�� Отримання необхідних дозволів/ліцензій.

Підхід, що застосовувався при реалізації 
проектів, також включав пряму та непряму 
підтримку на обласному та районному рівнях. 
З метою уникнення створення структур з 
дублюючими повноваженнями (наприклад, обласні 
представництва DESPRO) DESPRO забезпечував 
створення Районних робочих груп у районах-
партнерах, що функціонували під загальною 
координацією обласних структур. Районні робочі 
групи складалися з представників районної 
державної адміністрації, районної ради та DESPRO. 
Робочі групи були основною структурою, що 
забезпечувала підтримку проекту на своєму рівні, 
та займалася усіма питаннями, починаючи від 
організації збору проектних заявок до моніторингу 
реалізації проекту. Робочі групи зазвичай 
очолювалися одним з головних посадовців району, 
в той час як поточна робота здійснювалася 
спеціально визначеною особою  - координатором 
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робочої групи, зазвичай це був представник/ця 
райдержадміністрації. Члени робочої групи 
виконували дану роботу в рамках своїх посадових 
обов’язків і не отримували фінансової винагороди 
від DESPRO. Тим не менш, в рамках комплексної 
підтримки по розбудові потенціалу, члени робочих 
груп, як і представники обласних структур, що 
здійснювали загальну координацію, отримали 

додаткові переваги через можливість доступу до 
нових знань і навичок.

Інтеграція прямої підтримки у діяльність існуючих 
органів влади сприяла формуванню нового виду 
відносин між громадянами та владою різних рівнів, 
адже процеси, що відбувалися в рамках реалізації 
проекту, вимагали спільного планування та 
реалізації соціально важливих ініціатив.

4  Засвоєні уроки
�� Громадо-орієнтовані підходи до 

водопостачання в селах дуже сильно 
залежать від контексту. Ці фактори (соціальна 
згуртованість, доходи, види зайнятості, рівень 
міграції до міст, регіональні відмінності, 
наприклад, густота населення) мають бути 
належним чином враховані, адже вони можуть 
відіграти важливу роль у визначенні успішності 
чи провалу у реалізації проекту в конкретній 
громаді.  

�� Нагальна потреба у покращенні якості послуг 
створює можливості для мобілізації та залучення 
населення, а також формує суспільний запит 

на діяльність, що виходить за межі проектів з 
водопостачання. Якщо цільова група населення 
не має чіткої окресленої потреби, реалізація 
проекту вимагатиме додаткових зусиль.

�� Хоча результати із мобілізації населення були 
вражаючими, вони також продемонстрували 
інституційну слабкість місцевої влади на той час. 
Коли ситуація змінюється, і органи місцевого 
самоврядування стають більш спроможними 
ефективно виконувати свої функції, рівень прямої 
громадської участі може зменшитися, або ж 
проявлятися в іншій формі.
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