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Зміст 

Вітальне слово від Швейцарського бюро співробітництва в Україні 

ПЕРЕДМОВА 

АвтономнА РеспублікА кРим

бахчисарайський район

Берегове: Формула Успіху=Кожен+Усі 

Віліне: Множина результатів

ленінський район

Горностаївка: Джерельна радість 

Останіне: Сила змін

нижньогірський район

Буревісник: Сімейна справа – крок за кроком до якісного водопостачання 

Прирічне: Комплексність передусім!

Пшеничне: Відповідальне водопостачання в дії 

вінницькА облАсть

іллінецький район 

Дашів: Історія трьох вулиць

Іллінецьке: Спільні зусилля – швидкий результат

Слободище: Досконалість меж не має 

калинівський район 

Гущинці: Крізь тернії до зірок

Нова Гребля: Мрійники з Нової Греблі

Черепашинці: Відповідальність громади – обов’язкова складова 
децентралізації

тульчинський район 

Суворовське: На шляху до мети

Ульянівка: В єдності сила
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Шановні партнери та друзі!

Визнання Швейцарією у 1991 році незалежності 
України стало потужним імпульсом для розбудови 
плідних взаємовідносин між обома країнами. У 1997 
році Швейцарія та Україна підписали Рамкову угоду 
про технічне співробітництво, а у 2000 році у Києві  
було відкрито Швейцарське бюро співробітництва для 
координації програми швейцарської допомоги в Україні 
в рамках двох урядових організацій – Швейцарської 
агенції з розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC), 
яка входить до складу Федерального департаменту 
закордонних справ Швейцарії, та Державного 
секретаріату Швейцарії з економічних питань (ДСШЕП/
SECO), який є частиною Федерального Департаменту 
Швейцарії з економічних питань.

На запит Президента України у 2005 році Швейцарська 
агенція з розвитку та співробітництва визначила 
підтримку децентралізації і реформи місцевого 
самоврядування в Україні одним із ключових 
пріоритетів Стратегії співробітництва на 2007–2010 
роки. Швейцарсько-український проект «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO, розпочатий у 2007 
році у партнерстві з Міністерством регіонального 
розвитку і будівництва України, сконцентрувався на 
започаткуванні ефективної моделі управління та участі 
громадян у процесах ухвалення рішень як обов’язкової 
складової сталого розвитку держави. Перша фаза 
діяльності проекту (2007–2009 роки) засвідчила, що 
підхід соціальної мобілізації сприяє інтенсифікації 
демократизації суспільства і створює міцний фундамент 
для децентралізованого надання послуг.

Зважаючи на позитивний досвід проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO, ми усвідомлюємо 
необхідність здійснення подальших кроків у царині 
підтримки процесу децентралізації в Україні, і тому 
плануємо їх реалізовувати й надалі в рамках другої фази 
(2010–2012 роки) зазначеного проекту.

Ця брошура презентує короткий огляд ключових 
аспектів соціальної мобілізації, участі громадян у 
прийнятті рішень, їхньої відповідальності у контексті 
децентралізації й місцевого самоврядування, а також 
досягнення громад у пілотних регіонах – Автономній 
Республіці Крим та Вінницькій області – у поліпшенні 
процесу надання послуг.

Переконаний, що це цікаве та корисне видання стане у 
нагоді багатьом з Вас. 

З повагою,
Директор Швейцарського бюро
співробітництва в Україні
Мануель Еттер
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ПЕРЕДМОВА

Здобуття Україною незалежності відкрило шлях до кардинальних трансформацій в усіх 
сферах життя суспільства, включаючи систему державного управління. Прийняття у 1996 році 
Конституції України заклало підвалини деконцентрації владних повноважень, партнерської 
співпраці між органами виконавчої влади й місцевого самоврядування. Підписання у 1997 
році Європейської хартії про місцеве самоврядування сприяло інтенсифікації розвитку 
територіальних громад. А Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.) 
визначив засади організації та діяльності, правового статусу й відповідальності органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

Упродовж останніх років напрацьовувалася нормативна база, що визначає регіональний 
розвиток. Це – Бюджетний та Земельний кодекси України (2001 р.), Закон України про 
стимулювання розвитку регіонів (2005 р.), Постанови Верховної Ради України та Укази 
Президента України, Концепція державної регіональної політики (2008 р.) тощо.

Втім Україна й досі залишається централізованою державою. Існує низка проблем, що 
гальмують процес упровадження комплексної стратегії децентралізації, зокрема: відсутність 
чіткої межі між функціями держави та функціями місцевого самоврядування; неспроможність 
податкової бази місцевого самоврядування, особливо в селах та селищах, забезпечувати 
адекватне надання базових послуг населенню; залежність регіонів від рішень центральних 
органів влади; низький рівень залучення приватних осіб та недержавних організацій до 
процесу соціально-економічного розвитку; нерозвинутість механізмів участі громадян у 
здійсненні політики. 

За три роки діяльності DESPRO накопичено цікавий досвід у реалізації децентралізованих 
моделей надання послуг в Україні у сфері сільського водопостачання. Успішне виконання 
проектів ґрунтувалося на активній співучасті громад, мобілізації їх людських та матеріальних 
ресурсів, тісному співробітництві з місцевою владою, а також підтримці з боку районних та 
обласних владних органів. 

У цьому виданні представлено найбільш успішні проекти з децентралізованого надання 
послуг у сфері сільського водопостачання, які репрезентовано у форматі кращих практик. 
Сподіваємося, що брошура стане у нагоді тим, хто планує втілювати чи реалізує аналогічні 
проекти, спрямовані на формування нових моделей практичної децентралізації, розширення 
участі громад у розв`язанні місцевих проблем, залучення до цих процесів представників 
бізнесу, створення дієвого партнерства між громадами і владою. 

Будемо раді, якщо ці матеріали допоможуть Вам збагатитися практичним досвідом та 
уникнути можливих помилок у своїй діяльності.

Йорґ КрістЕн

Директор проекту DESPRO

Оксана ГарнЕць

Керівник проекту DESPRO в Україні



КРИМ
  
АВТОНОМНА 
РЕСПУБЛІКА





Замір ХАйбУллАєВ,
координатор РРГ у Бахчисарайському районі,
заступник Голови Бахчисарайської районної ради:

«Перша фаза проекту DESPRO 
дала позитивні результати 
– ми можемо з упевненістю 
назвати її фазою накопичення 
знань й досвіду. Фактично 
вдалося продемонструвати 
результативність нової 
форми управління системою 
водопостачання». 



Бахчисарайський
район ФОРМУЛА УСПІХУ = КОЖЕН + УСІ . 

Село Берегове 
МНОЖИНА РЕЗУЛЬТАТІВ. Село Віліне 
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Село Берегове розташоване у північно-західній частині Бахчисарайського району 
на березі Каркінітської затоки Чорного моря приблизно за 40 км від Сімферополя і 
Севастополя та 60 км від Євпаторії.

Історична назва села – Замрук/Самрук (кримськотатарською – Zamruq). Після 
масової еміграції упродовж XVIII–XIX століть його корінних жителів – кримських 
татар до Туреччини, в село у 1861 році приїхали естонські переселенці, нащадки 
яких проживають тут і нині. Їхні перші кроки на новій землі описано відомим 
естонським письменником Едуардом Вільде у творах «Дорожні нотатки» та 
«Пророк Мальтсвет». Він зупинявся під час своєї подорожі по місцях естонських 
переселенців у 1904 році у будиночку сільського вчителя, що й досі зберігся на 
вулиці Велика Морська.

 Сучасне Берегове широковідоме як приморський курорт зі зручними піщаними та 
гальковими пляжами.

Проект «Капітальний ремонт мереж водогону в с.Берегове» 
реалізовувався ГО «Новий берег», 
голова – Геннадій Йосипович Стефанович 

Село Берегове  
Бахчисарайського району АР Крим

Факторів, що негативно впливали на водопос-
тачання у Береговому, було декілька. Насам-
перед, це – старий водогін, збудований у 60-х 

роках минулого століття. Часті прориви зношених труб 
залишали без води цілі вулиці. Низькою була і її якість, 
що не відповідала санітарним нормам внаслідок ін-

фільтрації ґрунтових вод, а передовсім – через азбест, з 
якого було виготовлено значну частину водогону.

Іншим негативним фактором стала відсутність контро-
лю за користуванням водою – в районі новобудов меш-
канцями, серед яких були й власники міні-пансіонатів, 
практикувалось неконтрольоване підключення до ву-
личних мереж водогону. Це призводило, по-перше, до 
нестачі води на решті території села, а, по-друге, до не-
справедливості в оплаті за спожиту воду.

Копання колодязів та буріння індивідуальних неглибо-
ких свердловин не могло бути виходом із цієї ситуації 
– підземні води у селі занадто мінералізовані та пере-
насичені сірководнем, тому непридатні для пиття.

Складна ситуація з водою та інші проблеми села, яке є 
курортом, що кожен сезон приймає чимало відпочива-
ючих, активізували громаду, підштовхуючи її до пошу-
ку ефективних інструментів покращання життя, – так у 
2006 р. виникла ГО «Новий берег». Підтримка належно-
го санітарного порядку для нормальної життєдіяльнос-

Ключові дані про проект:

Розпочато у листопаді 2008 року –  
завершено у квітні 2010-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту  – 132 281 грн;
внесок DESPRO – 75 927 грн;
внесок громади – 12 354 грн;
внесок Піщанівської сільської ради – 44 000 грн.

ФОРМУЛА УСПІХУ = 
КОЖЕН + УСІ  
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 ті мешканців та відпочиваючих, захист місцевої флори 
і фауни – ось неповний перелік завдань, які поставила 
перед собою ця ГО. Отже, коли відкрилася перспектива 
участі у Швейцарсько-українському проекті «Підтрим-
ка децентралізації в Україні» DESPRO з метою покра-
щання соціально-екологічних умов громади села Бе-
регове, «Новий берег» став саме тією організацією, яка 
була готова та гідна займатись цією роботою. 

Ключовими принципами у діяльності ГО в процесі ре-
алізації проекту стали: індивідуальний підхід та залу-
чення всіх. Ними керувались на всіх етапах – як під час 
соціальної мобілізації, так і пізніше – при проведенні 
будівельно-монтажних робіт й уведенні водогону в дію. 

Саме індивідуальний підхід – врахування можливостей 
і потреб кожного – дав змогу «Новому берегу» акти-
візувати громаду. Так, намагаючись залучити якомога 
більше мешканців, новобережанці запропонували їм, 
крім «фіксованого членства», таку форму участі у ГО, 
як «альтернативне членство» або «учасник», у резуль-
таті чого учасниками проекту на час побудови водо-
гону стала ВСЯ громада. Це відкрило абсолютно інші 
можливості, хоча й додало складнощів, передусім ор-
ганізаційного характеру. Справді, як можна ефективно 
працювати з усіма, коли навіть зібрати одночасно всіх 
мешканців є вкрай складно. Втім, професіоналізм акти-
ву «Нового берега» і тут підказав правильне рішення 
– дієвим інструментом роботи з населенням стали ву-
личні комітети, які взяли на себе функцію спілкування 
з мешканцями вулиць, донесення побажань та застере-
жень КОЖНОГО.

Індивідуальний підхід було застосовано і при визна-
ченні розміру фінансового внеску, розрахунок якого 
базувався на врахуванні обсягу води, що фактично 
споживається КОЖНИМ домоволодінням. На практиці 
члени громади використовують у Береговому воду для 
різних цілей: деякі – лише для індивідуальних потреб, 
інші – для ведення бізнесу. Тому внески також різні – від  
300 грн для переважної більшості учасників до 5 тис. 
для власників міні-пансіонатів. Це надало змогу запро-
вадити категорію пільговиків, які сплачували 70% від 
базового внеску. 

А принцип «залучення всіх» було, крім громади, екстра-
польовано і на сільську владу – «Новий берег» плідно 
співпрацював з УСІМ її складом.

результатом проекту стало впорядкування системи 
водопостачання шляхом заміни магістрального та ву-
личних водогонів у районі новобудов загальною до-
вжиною 2,4 км. Проект охопив територію, на якій роз-
ташовано 130 домоволодінь та проживає близько 500 
мешканців.

Не менш важливим результатом стало забезпечення 
у повному обсязі обліку води, що споживається меш-
канцями, шляхом встановлення водопровідних коло-
дязів та водомірних вузлів – це ліквідувало соціальну 
нерівність у користуванні водою та зняло соціальну 
напругу.

Сьогодні громада Берегового готова до нових дій, а її 
рупором продовжує виступати досвідчений «Новий 
берег» – спільно вони запропонували сільській раді 
покращити освітлення вулиць, розробляють проект з 
утилізації твердих побутових відходів, не забуваючи що 
формула успіху = кожен + усі.

рекомендація  
учасників проекту:

Для успіху надзвичайно 
важливим є існування 
авторитетного лідера, системна 
робота з громадою та постійна 
взаємодія з органами влади.
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Село Віліне, розташоване в долині річки Альма, було названо на честь генерал-
майора Івана Віліна, який загинув у небі Криму в 1943 році у бою з  фашистськими 
загарбниками.

Перша ж назва села – Бурлюк – часто згадується в історичних документах у зв’язку 
з Альмінською битвою, яка відбулась 8(20) вересня 1854 року під час Кримської 
війни. На честь загиблих воїнів у 1902 році було споруджено меморіал, який 
зберігся й досі. А сьогодні поблизу села активісти проводять військово-історичні 
реконструкції «Альмінські висоти».

Село Віліне, як і Берегове, стало домівкою для естонських переселенців у ХІХ ст.

Нинішнє Віліне займає територію понад 306 га, тут мешкає 7,2 тис. осіб.

Проект «Реконструкція системи водопостачання с.Віліне» 
реалізовувався ГО «Квартальний комітет «Сонячний», 
голова – Юрій Андрійович Нікітін

Село Віліне  
Бахчисарайського району АР Крим

Основною причиною проблем з водою у Віліному 
була зношена система водопостачання, збудо-
вана у 70-х роках ХХ століття. Звідси – часті про-

риви водогону, іржа у воді, періодичні відключення. 

А мешканці мікрорайону «Вогник-ферма» взагалі не ба-
чили води в кранах уже понад 15 років. Долали пробле-
му відсутності централізованого водопостачання хто 
як міг: купляли привізну воду, ціна на яку зашкалювала, 

копали колодязі та бурили свердловини, однак, вода 
в них не відповідала санітарним нормам. Тому, дізна-
вшись у сільській раді про конкурс проектів DESPRO, 
мешканці вулиць мікрорайону, що найбільш потерпа-
ли, – Свердлова, Гагаріна, Тракторної, Брянської і Шев-
ченка, об’єднавшись у ГО «Квартальний комітет «Со-

Ключові дані про проект:

Розпочато у червні 2008 року –  
завершено у жовтні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту  –  163 680 грн;
внесок DESPRO – 94 529 грн;
внесок громади – 45 363 грн;
внесок сільської та районної влади – 23 788 грн.

МНОЖИНА 
РЕЗУЛЬТАТІВ
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 нячний», без вагань долучилися до змагання пропо-
зицій, отримали перемогу й взялися за впровадження 
спільного з DESPRO та сільрадою проекту. Його метою 
стала реконструкція системи водопостачання.

«Сонячний», як і інші ОБГ, долав численні перешкоди. 
На початку проекту, зокрема, – забезпечення соціаль-
ної мобілізації. Віліне – сільськогосподарсько-курорт-
ний регіон, тож влітку мешканці вкрай зайняті «курорт-
ними» справами та вирощуванням врожаїв. І лише во-
сени вони можуть повністю віддатися проблемам гро-
мади (на це обов’язково потрібно зважати, реалізуючи 
проекти в Криму). 

Пізніше – пошук підрядників, адже це так непросто 
зробити у сільській місцевості! Крім того, багато часу 
зайняла процедура затвердження тарифів.

Що ж допомагало «Сонячному» вирішувати складні 
питання? Передусім, це – плідна взаємодія не лише з 
Вілінською сільською радою, а й з Бахчисарайською 
районною радою. Також –підтримка з боку ЗМІ.

Досягнення проекту з повним правом можна охарак-
теризувати словосполученням «множина результа-
тів». Насамперед, це – якісна питна вода для 711 меш-
канців із 237 домогосподарств, яка подається цілодо-
бово новим водогоном протяжністю 5,2 км.

Іншим вагомим результатом стало забезпечення 
значно вищого рівня сервісу з водопостачання для 
вілінців завдяки впровадженню нової форми менедж-
менту після передачі оновленої водопровідної систе-
ми в оренду ПП.

Ще одне цінне надбання – консолідація громади, її віра 
у власні сили, і це сприяло продовженню роботи – вже 
захищено новий проект з закільцювання працюючих у 
селі водогонів.

Громада складається з окремих членів. Тож розвиток 
громади села є сукупністю доробків кожного вілінця. 
Зокрема найважливішою часткою доданої вартості 
проекту стало збагачення людей сучасними знаннями, 

набуття нових умінь і навичок, встановлення перспек-
тивних контактів, відкриття додаткових можливостей.

При впровадженні проектів нерідко отримуються й ре-
зультати, що на початку роботи не планувалися. 
Прикладом такої неочікуваної доданої вартості у Вілі-
ному стало, після оновлення системи водопостачання, 
запровадження багатьма домогосподарствами інно-
ваційної технології – крапельного зрошування. Цей 
метод дає можливість радикально зменшити кількість 
води для поливу і суттєво раціоналізувати її витрати. 
Відповідно, зменшуються й витрати фінансові, а також 
трудові. А ще крапельне зрошування не викликає еро-
зії ґрунту і дозволяє збирати ранні врожаї. У випадку 
Віліного це – редис, який трударі по праву називають 
«наше золото».

рекомендація  
учасників проекту:

враховуючи кліматичні 
та соціальні особливості 
регіону, важливі стадії 
проектів у Криму варто 
планувати на холодну пору 
року.



Ельвіна АблЯЗІЗОВА,
координатор РРГ у Ленінському районі, начальник управління  
економіки Ленінської районної державної адміністрації  
(у період реалізації Фази І проекту):

«Найважливішим 
результатом вважаємо 
створення нової 
децентралізованої 
моделі у сфері 
водопостачання 
району. Йдеться про 
передачу функцій 
управління на селі 
сільським операторам 
– обслуговуючим 
кооперативам».



Ленінський
район ДЖЕРЕЛЬНА РАДІСТЬ. Село Горностаївка

СИЛА ЗМІН. Село Останіне
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Територія, на якій розташоване село Горностаївка, є унікальною – це колишнє дно 
стародавнього моря. Перше поселення людей зафіксоване тут ще за часів бронзи.

Неподалік від Горностаївки знаходиться наймогутніша споруда, що зводилася 
будь-коли на території Криму, – стародавній Узунларський вал (від назви озера) 
або Асандрів, названий на честь боспорського царя Асандра, який укріпив його в 
I столітті до н. е. 

Горностаївка веде свій початок від поштової станції Султанівка, де свого часу 
зупинялися такі видатні постаті, як О. Пушкін, М. Раєвський, О. Грибоєдов. Село 
також називалось Аккоз та Марієнталь. 

Сьогодні в Горностаївці проживає 2 400 мешканців.

Проект «Покращання водопостачання мешканців села 
Горностаївка» реалізовувався ОК «Супутник Марієнталь», 
голова – Євген Афанасійович Лютов 

Село Горностаївка  
Ленінського району АР Крим

На території села джерела питної води відсутні 
– мешканці отримують її водогоном зі «Станці-
онного» водосховища, яке живиться зі зрошу-

вального Північно-Кримського каналу. Водопровідні 
мережі, збудовані понад 40 років тому, потребують 
заміни, що і робить поступово кримський уряд, виді-
ляючи гроші на їх оновлення. Так, упродовж 2006–2007 
років зношені металеві труби, через які качають воду 
до Горностаївки, було замінено на нові скловолокнові, 

що фактично зняло проблему постачання води до села. 
Втім, водогін на території самої Горностаївки все ще че-
кає на оновлення, хоча і продовжує функціонувати.  

У найгіршій ситуації опинилося населення сільського 
мікрорайону «Супутник», де проживає 165 осіб (з них 
80% – літні люди), – вже десять років, як вони взагалі не 
користувалися благами централізованого водопоста-
чання через аварійність водопровідної мережі.  

Неварто перелічувати всі негативні наслідки такої си-
туації для жителів – навіть літнім людям доводилось 
носити підвізну воду відрами до власних будинків за 
сотні метрів. 

Крім проблеми кількості води, не менш серйозною 
проблемою була її якість – тривале зберігання води 
у спекотному кримському кліматі автоматично при-
зводить до зростання небезпеки різних захворювань. 
Тож мешканці «Супутника» вже втомилися від складних 
умов існування. Хіба ж це життя? Щоб приготувати їжу, 
викупати дитину, випрати білизну, прибрати в оселі – 
необхідно йти за сотні метрів, аби набрати відро води, 
та ще й міркувати, чи відповідає вона санітарним нор-
мам, чи не отруїться родина?..

Ключові дані про проект:

Розпочато у травні 2008 року –  закінчено у 
березні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту – 155 098 грн;
внесок DESPRO – 94 438 грн;
внесок громади – 12 660 грн;
внесок районної ради – 48 000 грн.

ДЖЕРЕЛЬНА 
РАДІСТЬ
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 Для вирішення болючого питання громада «Супутни-
ка» створила ОК «Супутник Марієнталь». Його першо-
черговим завданням стала реалізація проекту «Покра-
щання водопостачання мешканців села Горноста-
ївка»  у рамках DESPRO, з метою поліпшення якості 
життя мешканців мікрорайону «супутник» через 
їхню активну участь у реконструкції системи во-
допостачання. 

Підтримуючи ідею проекту, населення мікрорайону, 
водночас, мало певні побоювання. Недовіра з боку гро-
мадян до проекту була зумовлена, передусім, насторо-
женістю до заморських спонсорів – хто ж повірить у 
безоплатну фінансову допомогу, до того ж, з боку іно-
земців? Упевненості у правильності вибору мешканцям 
надав оптимізм Горностаївської сільської ради, яка на 
час початку впровадження проекту «Покращання во-
допостачання мешканців села Горностаївка» вже мала 
багатий досвід роботи з партнерами. Так, у 2007 році 
на двох вулицях села – Шкільній і Молодіжній – було за-
мінено зношені водопровідні труби на нові. Тепер же 
сільська рада разом з активістами ОК «Супутник Марі-
єнталь» провели роз’яснювальну роботу з населенням, 
і люди повірили в успішність нових задумів. Абсолютно 
всі жителі мікрорайону гуртом взялися за спільну спра-
ву, окрім фінансових внесків допомагаючи виконувати 
земельні роботи.

Горностаївська сільська рада, зі свого боку, дуже під-
тримала громаду. На додаток до пайової участі у фінан-
суванні проекту вона надала офісне приміщення для 
ОК «Супутник Марієнталь», оргтехніку, забезпечила 
транспортом. 

Шлях, який пройшли мешканці мікрорайону, реалізо-
вуючи проект, не був безхмарним, зокрема – відсут-
ність досвіду роботи з державними органами і доку-
ментами, знань у сфері співпраці з постачальниками та 
підрядниками тощо. Втім, завдяки потужній підтримці 
команди DESPRO, участі у навчаннях, консультаціям 
експертів, обговоренню проблем з представниками ін-
ших громад, які впроваджували аналогічні проекти, всі 
складнощі було подолано.

результатом проекту став водогін протяжністю 2 100 м, 
який забезпечує якісною питною водою 61 родину ву-
лиці Львівська, а також прилеглих до неї вулиць Танкіс-
тів, Нагорної, 70 років Жовтня, Чернігівської, 1 Травня, 
Слобідської, Суворова, Комарова. Тепер люди нарешті 
мають гідні умови проживання: є можливість хоч що-
дня плескатися у ванні, користуватися пральними ма-
шинами, вирощувати на присадибних ділянках овочі та 
фрукти, а головне – спати спокійно і не хвилюватися, де 
дістати воду завтра… Тепер для них відкрилося нове 
життя, і це життя наповнюється джерельною радістю 
води!

А стабільність такого життя забезпечує ОК «Супутник 
Марієнталь», який взяв на себе зобов’язання здійсню-
вати надання послуг з водопостачання – забезпечува-
ти надходження води водогоном, технічне обслугову-
вання мереж та проведення профілактичних ремонтів. 
Допомагає йому в цьому громада, вчасно сплачуючи 
за воду згідно з показниками водомірів. Обмірковує 
вона і плани покращання стану проїзної частини вули-
ці Львівська, вивозу твердих побутових відходів. Отже, 
прогресивні перетворення тривають.

рекомендація 
учасників проекту:

при реалізації проекту 
надзвичайно важливим 
є вживання заходів 
для попередження 
несанкціонованого відбору 
води окремими несвідомими 
громадянами у майбутньому.
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Останіне виникло на місці маленької залізничної станції Ойсул, відкритої у ХІХ 
столітті. Після Великої Вітчизняної війни село розширилося за рахунок погорільців 
– сюди переїхали 72 родини  з Воронезької області, які й дали йому сучасну назву 
на честь героя-підпільника Г.А. Останіна, який воював та загинув на території 
Петровського (сучасного Ленінського) району.

Сьогодні в Останіному – 600 дворів, тут мешкає 1 300 осіб, серед яких багато дітей – 
для них працює дитсадок та Останінська середня школа (130 учнів). У селі функціонує 
Будинок культури з залом на 600 місць, бібліотека з фондом близько 13 тис. видань, 
вузол зв’язку, сімейна амбулаторія, спортивно-оздоровчий комплекс, 5 магазинів.

Проект «Покращання водопостачання мешканців села 
Останіне» реалізовувався ОК «Мрія 2008», 
голова – Наталія Василівна Ліхачова 

Село Останіне  
Ленінського району АР Крим

Ленінський район – це безводний регіон, єди-
ним джерелом питної води якого є Північно-
Кримський канал, збудований у 60–70-х роках 

минулого століття. Водогін села, прокладений у цей 
же період, перебуває в аварійному стані. Районне під-
приємство «Ленводоканал» не встигає латати діри, а 
бюджет сільської ради є недостатнім для розв’язання 
цієї проблеми.

В особливо жалюгідному становищі опинилися меш-
канці двох центральних та найдовших у селі вулиць 
– Титаренка і Воронезької, на яких розташовано такі 
важливі соціальні об’єкти, як фельдшерсько-амбу-
латорний пункт, спортивно-оздоровчий комплекс, 

кафе і магазини. Постійні прориви водогону, відклю-
чення води, недостатній її тиск у кранах – ось непо-
вний перелік проблем, які спонукали громадян до 
спільних дій. Ефективним інструментом тут стало 
створення ОК «Мрія 2008» для реалізації проекту 
«Покращання водопостачання мешканців села 
Останіне» за сприяння DESPRO. Метою проекту було 
визнано поліпшення якості життя людей шляхом 
реконструкції системи водопостачання через ак-
тивну їхню участь.

Визначальним словом, яким можна охарактеризувати 
цей, як і багато інших проектів DESPRO, є зміни. Вони 
відбулися практично в усіх вимірах життя Останіного.

Зміни торкнулися передусім відносин між надавачем 
послуг з водопостачання – районним підприємством 
«Ленводоканал» та споживачами. Раніше «Ленводока-
нал» мав прямі договірні відносини з кожним окремим 
домогосподарством у селі. Після реалізації проекту на 
цій ділянці села утворився один колективний спожи-
вач – ОК «Мрія 2008». Точка підключення системи во-
допостачання, що обслуговується кооперативом, стала 
точкою розмежування компетенції між ним та «Ленво-
доканалом». ОК «Мрія 2008» на підставі договору на 
водопостачання закуповує у «Ленводоканалу» воду за 
встановленим тарифом, а далі – самостійно відповідає 
за доведення води до споживачів-членів кооперативу. 
Тож фактично змінився характер відносин між органі-
зацією, що доставляє воду до кордонів громади, та са-

Ключові дані про проект:

Розпочато у травні 2007 року – завершено у 
березні 2009-го.
Обсяг витрачених коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту – 163 166 грн;
внесок DESPRO – 94 500 грн;
внесок громади – 11 552 грн;
внесок сільської та районної рад – 57 114 грн.

СИЛА ЗМІН
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 мою громадою, яка нині самостійно розв’язує пробле-
му водопостачання якісно новим способом.

Не менш кардинальні зміни відбулись у світогляді 
мешканців Останіного. Голова ОК «Мрія 2008» Наталія 
Ліхачова – бібліотекар за фахом. Сьогодні вона – ви-
знаний авторитет з реалізації проектів, хоча на почат-
ку їй довелося долати складнощі всілякого характеру 
– від опанування технічною термінологією у сфері во-
дозабезпечення до соціальної мобілізації, фандрай-
зингу й проектного менеджменту. «Життя є таким не-
передбачуваним – я ніколи б не подумала, що очолю 
обслуговуючий кооператив з покращання водопоста-
чання», – ділиться досвідом Наталія Василівна. «Спо-
чатку почувалася невпевнено, тому довелося терпля-
че розбиратися у всьому – обклалася книжками, спіл-
кувалася з людьми, повірила у себе. І небезпідставно 
– сама підготувала ПКД, навчилася спільно з іншими 
членами ОК переконувати мешканців у позитиві за-
планованої справи, працювати з постачальниками та 
підрядниками».

Успіху справи, вважають члени ОК «Мрія 2008», сприя-
ло постійне інформування громади та жителів району 
про кроки проекту – інформація про хід його реалізації 
й отримані результати поширювалась у місцевих газе-
тах «Наше время», «Репортер», а також по місцевому 
телебаченню «Орфей» та національному телеканалу 
«Інтер».

результати від реалізації проекту перевершили 
очікування – 320 жителів вулиць Воронезької та Тита-
ренка забезпечені безперебійним водопостачанням 
завдяки прокладенню нової водопровідної мережі до-
вжиною 2045 м. Було встановлено також і водовідводи 
з лічильниками до кожного двору по вул. Воронезькій і 
до частини дворів по вул. Титаренка (усього 80 дворів).

Потужний поштовх для розвитку отримав і соціальний 
сектор Останіного. Завдяки цілодобовому постачан-
ню якісної води підвищився статус медичного закладу 
– ФАП було реорганізовано в амбулаторію, де почав 
працювати сімейний лікар, з’явилася машина швидкої 
допомоги, відкрито лабораторію та фізкабінет. 

Вода вдихнула життя у сільський СОК: покращилися 
санітарно-гігієнічні умови занять спортом – створено 
належний базис для забезпечення чистоти у залах, за-
працювали душові кабіни. Як результат – зросла кіль-
кість спортивних секцій, що сприяє оздоровленню та 
залученню дітей та молоді до занять спортом.

Відновилася робота стадіону, газон якого тепер регу-
лярно поливається, – безперебійне водопостачання до 
СОК уможливлює проведення в Останіному спортив-
них турнірів республіканського значення.

Безперечно, відбулись кардинальні перетворення і у 
свідомості громади, і це дорого вартує. Саме переко-
нання населення на початку проекту було найскладні-
шим, відзначає Наталія Ліхачова. З початком реальних 
робіт люди повірили у власні сили. Як казали старо-
давні філософи, будь-яка зміна прокладає шлях іншим 
змінам. Тож на загальних зборах після успішного завер-
шення проекту було вирішено до 2012 року замінити 
усю водопровідну мережу села. І найактивніше висту-
пає за це сама сільська громада! 

рекомендація 
учасників проекту:

важливим є забезпечення стійкості 
отриманих результатів – і це потрібно 
робити на всіх рівнях. На рівні громади 
на етапі планування розробляти такі 
механізми життєздатності проекту, які 
працюватимуть у конкретних умовах, а 
на рівні районної влади – запроваджувати 
ефективні інструменти для моніто-
рингу післяпроектної діяль-
ності кооперативу. 



Ділявер ХАйРЕДІНОВ, 
координатор РРГ у Нижньогірському районі,
заступник Голови Нижньогірської районної державної 
адміністрації (у період реалізації Фази І проекту):

«У результаті реалізації 
проекту в п’яти населених 
пунктах Нижньогірського 
району виконано 
такі роботи: замінено 
дві водонапірні вежі, 
прокладено водопровідну 
мережу протяжністю  
3,9 км, встановлено 
частотний перетворювач 
та вузли підключення 
домоволодінь до водогонів. 
Завдяки реалізації 
проекту 3695 жителів 
сіл забезпечено якісною 
питною водою; підвищився 
потенціал громад, що 
сприяє їх ефективній роботі 
в реалізації проектів, 
спрямованих на надання 
децентралізованих послуг з 
водопостачання».



Нижньогірський
район СІМЕЙНА СПРАВА – КРОК ЗА КРОКОМ ДО 

ЯКІСНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Село Буревісник
КОМПЛЕКСНІСТЬ ПЕРЕДУСІМ! Село Прирічне
ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ДІЇ.  
Село Пшеничне
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Село Буревісник розташоване у південно-західній частині району на лівому березі 
р. Салгір. Історична назва села – Сейткен. Сьогодні тут мешкає 440 жителів.

На території Буревісника працює тваринницька ферма, машинно-тракторне 
подвір’я, а основними напрямами господарювання є садівництво, виноградарство, 
тваринництво та тютюнництво.

Проект «Заміна водопровідної мережі с. Буревісник» 
реалізовувався ГО «Чиста вода», 
голова – Емшире Енверівна Мустафаєва

На момент реалізації проекту водопровідна ме-
режа у с. Буревісник довжиною 3900 м давно 
потребувала ремонту – труби було пошко-

джено корозією, вони часто проривалися, що при-
зводило до великих втрат води. Вода подавалася за 
графіком, а до деяких мешканців села взагалі не до-
ходила. Тож громаді було очевидно, що система во-
допостачання потребує оновлення: і зношені труби, і 
стара водонапірна башта, яка перебувала в аварійно-
му стані. На жаль, в умовах відсутності у влади коштів 
ремонтні роботи з покращання водопостачання не 
проводились. Тому метою проекту «Заміна водопро-
відної мережі с. Буревісник» у рамках DESPRO було 
визначено: забезпечення питною водою жителів 
с. Буревісник.

Ключові дані про проект:

Розпочато у травні 2008 року –  
завершено у квітні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту  – 136 000 грн;
внесок DESPRO – 95 000 грн;
внесок громади – 15 000 грн;
внесок Митрофанівської сільської ради – 16 000 грн;
внесок Нижньогірської районної ради – 10 000 грн.

СІМЕЙНА СПРАВА –  
КРОК ЗА КРОКОМ ДО ЯКІСНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ







Село Буревісник  
Нижньогірського району АР Крим
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 Дехто вважає, що робота і родина – речі несумісні, інші 
ж упевнені, що сімейні зв’язки якнайкраще підвищують 
ефективність справи. Як воно на практиці – перекона-
лася громада с. Буревісник та родина Мустафаєвих, яка 
мешкає тут.  

Безсумнівно, ця родина відіграла значну роль у щасли-
вій долі проекту «Заміна водопровідної мережі с. Буре-
вісник», який реалізовувала ГО «Чиста вода» під керів-
ництвом Емшире Мустафаєвої. Плідно співпрацюючи з 
сільською та районною владами, Емшире Енверівна й 
актив організації доклали багато зусиль для отримання 
позитивних результатів, забезпечивши: соціальну мо-
білізацію; виготовлення ПКД; закупівлю матеріалів та 
обладнання; будівництво водопровідної мережі; вста-
новлення індивідуальних водомірів; вибір варіанта по-
дальшого утримання та обслуговування.

Її чоловік, Сеітумер Мустафаєв, слюсар за фахом, з від-
даністю справі та абсолютно безкоштовно займався 
монтажем водопровідних колодязів, встановленням 
обладнання, індивідуальних лічильників тощо. Це 
сприяло як значному здешевленню, так і прискорен-
ню виконання будівельно-монтажних робіт. Тому ціл-
ком логічним стало те, що Сеітумер Рустемович став 
тим приватним підприємцем, якому Митрофанівська 
сільська рада за рішенням громади передала для об-
слуговування реконструйовані водогін та водонапірну 
башту. Громада вирішила, що він, як людина, яка чима-
ло зробила для реалізації проекту, відповідально по-
ставиться й до експлуатації  поновленої системи водо-
постачання, в якій залишилась частка його душі. 

У практиці DESPRO такий випадок не є унікальним. 
Сімейний підхід для організації надання послуг засто-
совано також у селах Дворіччя та Прирічне Нижньо-
гірського району АР Крим, а також у селі Нова Гребля 
Калинівського району Вінницької області. 

У всьому світі сімейний бізнес розглядається як запо-
рука надійності та якості надання послуг. Такий підхід 
сприяє подоланню ризиків, пов’язаних з діяльністю 
приватного підприємця. Про які ризики йдеться? Якщо 
приватний підприємець, як одноосібний надавач по-

слуг, раптом припинить виконання своїх функцій, уся 
децентралізована модель надання цих послуг зруй-
нується і потребуватиме повного відновлення. Якщо 
ж діє схема «сімейного бізнесу», де один член родини 
підстраховує іншого, рівень стабільності є набагато ви-
щим. 

У Швейцарії невеличкі сімейні приватні підприємства 
обслуговують сільські системи водопостачання, нерід-
ко охоплюючи кілька сусідніх сіл. Така модель є досить 
поширеною і в інших європейських країнах, де доведе-
но, що сімейний бізнес – це ефективний бізнес. 

А у Буревіснику результатом спільної праці по-
дружжя Мустафаєвих, а також їхніх односельчан, стало 
розв’язання проблеми постачання якісної питної води. 
Старі сталеві труби було замінено на нові пластикові, 
термін експлуатації яких є необмеженим. Тепер ціло-
добове водопостачання мають 140 домогосподарств, 
в яких проживає 440 мешканців, а також такі соціальні 
об’єкти інфраструктури, як ФАП, магазин, бібліотека, 
клуб.

рекомендація 
учасників проекту:

для успішної реалізації проекту 
вирішальним фактором є 
ефективна робота активу 
ГО – відданість справі, уміння 
працювати в команді, віра в 
результат.

СІМЕЙНА СПРАВА –  
КРОК ЗА КРОКОМ ДО ЯКІСНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ
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Село Прирічне (історична назва – Казан-Пір) розташоване у присивашському степу 
на південному сході Нижньогірського району. Територію села перетинає родюча 
долина річки Мала Карасівка. 

Сьогодні Прирічне входить до складу Жемчужинської сільської ради, тут мешкає 
456 жителів у 148 дворах. 

Основний напрям господарства Прирічного – садівництво. У селі працює 
сільськогосподарське підприємство ТОВ «Перемога», продукція якого постачається 
в усі регіони України та в Росію.

Проект «Заміна водонапірної башти Рожновського у с.Прирічне» 
реалізовувався ГО «Казампір», 
голова – Оксана Миколаївна Кармазіна

Село Прирічне  
Нижньогірського району АР Крим

Проблеми з водою у Прирічному загострилися 11 
листопада 2007 року, коли до аварійного водо-
гону внаслідок ураганного вітру додалася руй-

нація однієї з двох діючих у селі водонапірних башт 
Рожновського. В результаті негоди було пошкоджено 
поплавець, що почало призводити до переливу води, 
а це, відповідно, спричиняло великі перевитрати елек-
троенергії та подорожчання водопостачання. Крім 
того, втрата баштою купола відкрила доступ до води 
сміттю. Потужності ж другої водонапірної башти ви-
явилося недостатньо – води почало не вистачати: вона 
стала подаватися лише 2 години на добу у робочі дні та 
6 годин у вихідні, іноді взагалі не доходячи до спожива-
чів через зношені труби. 

Неузгодженими з постачальником води КП «Жемчу-
жинський сількоммунгосп» залишалися й тарифи.

Для виправлення ситуації громада в особі ГО «Казам-
пір» взялася за реалізацію проекту «Заміна водонапір-
ної башти рожновського у селі Прирічне» в рамках 
DESPRO з метою забезпечення кожного його меш-
канця якісною питною водою.  Для цього було про-
ведено: соціальну мобілізацію громади; виготовлення 
ПКД; заміну пошкодженої башти Рожновського на нову 
обсягом 50 куб.м; встановлення лічильників кожному 
споживачеві; узгодження тарифів на воду.

Ключові дані про проект:

Перший раунд: розпочато у травні 2008 року – 
завершено у червні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту – 162 000 грн;
внесок DESPRO – 95 000 грн;
внесок громади – 47 000 грн; 
внесок Жемчужинської сільської ради – 20 000 грн.

Другий раунд: розпочато у червні 2009 року – 
завершено у листопаді 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту  – 214 000 грн;
внесок DESPRO – 120 000 грн;
внесок громади – 62 000 грн;
внесок Жемчужинської сільської ради – 20 000 грн;
внесок Нижньогірської влади – 12 000 грн.

КОМПЛЕКСНІСТЬ  
ПЕРЕДУСІМ!
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 Найважливіший досвід, який отримала громада та ГО 
«Казампір» у процесі реалізації проекту: до розв’язання 
проблеми водопостачання на селі необхідно підходити 
комплексно. Золотим правилом тут має стати: «У разі, 
якщо роботи, що потребують виконання, адекватні 
фінансовим можливостям громади та влади, – їх по-
трібно виконувати у повному обсязі». 

До вироблення такого правила мешканців Прирічно-
го підштовхнуло саме життя. Замінивши зруйновану 
водонапірну башту на нову і при цьому витративши 
великі гроші на реалізацію проекту, громада, на жаль, 
не відчула позитивних змін. Адже з нової башти вода 
подавалася у село старим, аварійним водогоном. Це 
спонукало громаду до продовження робіт з покращан-
ня водопостачання, що було зроблено в ході другого 
раунду проекту в рамках DESPRO. 

Не менш цінний досвід, який набула громада та ГО, 
реалізуючи проект, і яким вони радо діляться з інши-

ми громадами, це – важливість (на стадії планування) 
правильного розподілу майбутніх витрат між статтями 
фінансової частини проекту. Запланувавши придбати 
водонапірну башту за кошти DESPRO, «Казампір» не 
врахувала звичайної практики надання фінансової до-
помоги міжнародними донорськими організаціями, 
кошти від яких надходять траншами. Це, відповідно, 
вилилось у величезну проблему розрахунків з поста-
чальником, який, на щастя громади, погодився чекати 
на платежі. 

результатом стали зміни як технічного, так і соціаль-
ного характеру. Технічні це – створення у Прирічному 
нової цілісної системи водопостачання: водонапірна 
башта + водогін, яка охопила все село, забезпечивши 
умови для нормальної життєдіяльності людей. 

Зміни соціального характеру є не менш значущими. 
Пройшовши складний шлях, громада змужніла, набула 
цінного досвіду. Про неї, перефразувавши народну му-
дрість, можна сказати: «за досвідченого двох недосвідче-
них дають». А досвід та віра у себе завжди відкривають 
нові перспективи.

рекомендація 
учасників проекту:

при плануванні важливо пам’ятати, 
що зовнішнє фінансування 
приходить траншами – тому витрати 
треба збалансовано розподіляти 
упродовж усього періоду реалізації 
проекту.
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Пшеничне розташоване в 30-ти км на північ від районного центру смт 
Нижньогірський та на аналогічній відстані від залізничної станції Нижньогірська, 
займаючи площу 113 га. Тут у 363 дворах мешкає 1 700 жителів.

Село було засноване у 1928 р., його перші назви: Дільниця 66 Б та Октябрьдорф.

Сучасного іміджу Пшеничне набуло у 60-х роках ХХ століття – з приходом 
дніпровської води до Криму та започаткуванням вирощування рису село пережило 
друге народження. Сьогодні це – центральна садиба сільськогосподарського 
підприємства «Іскра» Кримського спецтресту «Рисосіяння та зрошувальне 
землеробство». А сади СФГ «Сиваш» є одним з елементів високого ступеня 
професійного використання прилеглих до озера Сиваш територій.

У селі Пшеничне працюють дитячі ясла-садок, загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, 
Будинок культури на 400 місць, бібліотека, ФАП, відділення зв’язку, СФГ «Сиваш» та 
три крамниці.

Проект «Облаштування вузлів підключення домогосподарств до водогону с. Пшеничне» 
реалізовувався ОСН «Пшеничненський сільський комітет», 
голова – Лариса Володимирівна Сметанко 

Село Пшеничне  
Нижньогірського району АР Крим

Відсутність прісних підземних вод у с. Пшенично-
му об’єктивно призводить до підвищення рівня 
її забору мешканцями з водогону в літній період 

для поливу присадибних ділянок. Найнижчий тариф на 
воду в регіоні в умовах цілодобового її постачання не 
сприяв встановленню населенням водомірних лічиль-

Ключові дані про проект:

Розпочато у вересні 2008 року –  завершено у 
липні 2009-го. 
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту  –  178 360 грн;
внесок DESPRO – 94 950 грн;
внесок громади – 57 000 грн;
внесок сільської ради – 26 410 грн.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ В ДІЇ
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 ників, і наслідком цього були величезні втрати елек-
троенергії на подання води. У літній період різниця між 
обсягами води, що витрачалася різними домогоспо-
дарствами при рівній оплаті, призводила до соціаль-
ної несправедливості, і, як наслідок, – до неплатежів за 
воду та до її відключення. Тож головною ідеєю проекту 
«Облаштування вузлів підключення домогоспо-
дарств до водогону с. Пшеничного» в рамках DESPRO 
стало відновлення безперебійного водопостачання 
у сезон поливу присадибних ділянок в умовах спра-
ведливої оплати за використану воду. 

Для відновлення справедливості у водопостачанні у 
Пшеничному було використано інноваційну модель 
розподілу відповідальності між членами громади – 
встановлення водомірних вузлів на землях загального 
користування за межами присадибних ділянок. Йдеть-
ся про те, що встановлені бетонні колодязі з кришками, 
обладнаними замками, стали комунальною власністю, 
яку після завершення проекту у комплексі з сільською 
системою водопостачання передано до ОК «Водограй 
Присивашшя», спеціально створеному для надання на-
селенню послуг з водопостачання.

Атмосфера в процесі реалізації проекту була співробіт-
ницькою – ОСН «Пшеничненський сільський комітет» 
плідно співпрацював з владою, партнерами, громадою, 
донорами.

Партнер – це, передусім, Пшеничненська сільська 
рада, яка надавала не лише фінансову, а й організацій-
ну підтримку, зокрема, організувала збір коштів від на-
селення на виконання проекту, відбір постачальників 
водомірних вузлів та колодязів. А після завершення 
проекту сільська рада виділила приміщення для ста-
більного функціонування «Водограю».

Надійним партнером стало селянське (фермерське) 
господарство «Сиваш», яке допомагало ОСН у тран-
спортуванні будівельних матеріалів, ритті ям під коло-
дязі, проведенні інших робіт.

Одним із «владних» партнерів була Нижньогірська ра-
йонна державна адміністрація, яка забезпечувала по-

ширення позитивного досвіду ОСН, розмістивши на 
своєму сайті інформацію про проблеми й досягнення 
проекту та громади Пшеничного. Саме громади, адже 
за реалізацію проекту взялися разом усі жителі села, 
долучаючись як фінансового, так і практично – меш-
канці вулиць Польової, Виноградної, Східної, Волин-
ської, Садової, Дніпровської, Рівненської, Нової, Шкіль-
ної готували ями, в які підйомним краном, наданим СФГ 
«Сиваш», встановлювались бетонні колодязі. Займали-
ся члени громади також і монтажем лічильників.

«Післяпроектну ситуацію у громаді можна охаракте-
ризувати як ідеальну», – зазначає керівник ОСН Лариса 
Володимирівна Сметанко, адже кардинально зменши-
лася оплата за воду тими мешканцями села, які її витра-
чають мало, і водночас почали платити більше ті, хто 
дійсно споживає її багато. 

Громада набула навичок самоорганізації та взаємодії з 
партнерами і владою. А технічними результатами проек-
ту стало встановлення 170 колодязів з кришками та 302 
водомірних лічильників, включно з двома вуличними.

Таким чином, у селі Пшеничне силами громади було 
відновлено соціальну справедливість. Сьогодні грома-
дяни вірять, що вона існує.

рекомендація 
учасників проекту:

ефективним інструментом 
зняття соціальної напруги 
у громаді є загальні збори 
– саме вони у Пшеничному 
використовувались для 
розв’язання проблеми 
несправедливої плати за 
користування водою.



ВІННИЦЬКА
ОБЛАСТЬ





Олександр бОНДАР,
координатор РРГ в Іллінецькому районі, начальник відділу 
регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
Іллінецької районної державної адміністрації:

«Будівництво нових 
водогонів дає можливість не 
лише отримувати воду, а й 
відкриває інші перспективи. 
Підвищується рівень 
санітарно-епідеміологічної та 
протипожежної безпеки, адже 
з артезіанських свердловин 
глибиною 80–120 метрів 
отримують значно якіснішу 
воду, яка надходить до 
споживача новими мережами. 
Облаштовуються пожежні 
гідранти з метою ефективної 
протидії пожежам. Ці заходи 
є невід’ємною умовою 
безпечного проживання 
людей. Тож у населених 
пунктах, які також ще й 
газифіковано, створюються всі 
передумови, щоб наблизитись 
до рівня побуту міського 
жителя».



Іллінецький
район ІСТОРІЯ ТРЬОХ ВУЛИЦЬ. Селище Дашів

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ — шВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ.  
Село Іллінецьке
ДОСКОНАЛІСТЬ МЕЖ НЕ МАЄ.  
Село Слободище
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Селище Дашів – другий за величиною населений пункт району з багатою історією та 
природою, розвинутою промисловістю та сільським господарством. 

Містечко неможливо уявити без порожистої річки Соб і великих ставів. Уперше у 
писемних пам’ятках воно згадується понад шість століть тому. Тривалий час поселенням 
володіли польські магнати з роду Потоцьких, від яких ще й донині зберігся маєток. Однак 
назву містечко дістало не від поляків, а вочевидь від тюркських народів, адже «дашів» 
у перекладі з тюркської означає «камінь», що й не дивно – поселення розташоване на 
Українському кристалічному щиті. 

Дашів пам’ятає національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького та 
Івана Богуна. Пам’ятає він і антипольське повстання «Коліївщина» у 1768 р., а у 1831 р. 
тут повстали проти тиранії російського самодержавства.

Сьогодні Дашів – чепурне містечко, в якому мешкає 4 тис. жителів. У Дашеві добре 
розвинута соціальна інфраструктура: дві загальноосвітні школи, два дитячих садочки, 
спеціалізована та музична школи, Станція юних техніків, Будинок культури, міська 
лікарня, велика кількість торговельних закладів. На його території працює ВАТ 
«Дашівський ремонтно-механічний завод», який спеціалізується на випуску обладнання 
для хлібопекарських підприємств й запчастин до сільгоспмашин, швейна фабрика 
«Дашівчанка», СТОВ «Дашівське рибницьке господарство», ДСП «Відродження».

Проект «Забезпечення сталого та якісного водопостачання жителів  
територіальної громади сел. Дашів» реалізовувався ОСН «Довіра»,
 голова – Ніна Володимирівна Скоморох 

Селище Дашів  
Іллінецького району Вінницької області

На вулицях Володіна і Радянській загальною про-
тяжністю 1700 м мешкає близько 400 осіб, серед 
яких більшість – пенсіонери.  Підростають тут і 

понад 100 дітлахів.

До недавнього часу питання водопостачання не тур-
бувало жителів цих вулиць – громадські (3) та при-
ватні (22) криниці повністю задовольняли їхні по-
треби у питній воді. Однак за останні п’ять–десять 
років ситуація кардинально змінилася – рівень води 
почав зменшуватись. У двох третинах криниць він 
знизився наполовину, а у кожній п’ятій – вода по-
вністю зникла. 

Ключові дані про проект:

Розпочато у листопаді 2009 року – закінчено у 
січні 2010-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту 314 953 грн;
внесок DESPRO – 134 373 грн;
внесок громади – 85 580 грн;
внесок Дашівської сільської ради – 15 000 грн;
внесок Іллінецької районної ради – 20 000 грн;
внесок Вінницької обласної ради – 60 000 грн.

ІСТОРІЯ  
ТРЬОХ ВУЛИЦЬ
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 Не менш гостро постала проблема якості води – під впли-
вом факторів забруднення навколишнього середовища 
вона не відповідала санітарним нормам – уміст нітра-
тів, зокрема, перевищував допустимі норми в 2-4 рази. 
На жаль, очищення та санітарна обробка покращували 
ситуацію лише тимчасово.

У травні 2008 р. за рахунок Державного бюджету на те-
риторії мікрорайону було пробурено свердловину, що 
відкрило реальну можливість для побудови централі-
зованої системи водопостачання. 

Такі обставини стали каталізатором участі громади 
Дашева у проекті «Забезпечення сталого та якіс-
ного водопостачання жителів територіальної 
громади сел. Дашів» у рамках DESPRO, метою якого 
було розв’язання проблеми забезпечення жителів 
вулиць Володіна і радянської якісною питною во-
дою шляхом соціальної мобілізації населення задля  
будівництва підвідного водогону на цих вулицях з 
подальшою перспективою будівництва мережі во-
догонів на всіх вулицях селища.

Впроваджувати задумане на трьох вулицях вияви-
лось непростим завданням. Проблемою стало те, 
що мешканці однієї з них не вірили в успіх проекту. 
Жителі вулиць Радянська та Володіна намагалися 
самостійно залучити сусідів до проекту, адже таким 
чином вони досягли б більшого як соціального, так і 
економічного ефекту. Проте зробити це не вдалося – 
населення третьої вулиці твердо вирішило не брати 
у ньому участі. 

Але з часом мешканці третьої вулиці переконалися, що 
проект позитивний і буде успішно завершений. Це спо-
нукало їх до переговорів щодо входження у проект, що 
було вже неможливим з технічних причин. Аби допо-
могти, жителям цієї вулиці було запропоновано взяти 
участь у конкурсі другого раунду та, у разі перемоги, 
отримати ще один шанс забезпечити себе якісною во-
дою. Однак вони й досі знаходяться в процесі прийнят-
тя рішення, не маючи доступу до централізованого во-
допостачання. 

А жителі вулиць Радянська та Володіна отримали чудо-
вий результат – водогін протяжністю 3 км, який за-
безпечує якісною питною водою 86 домогосподарств. 

Здійснений проект щодо водопостачання відкрив для 
мешканців двох зазначених вулиць нові горизонти – 
спільно з селищною радою на паритетних засадах вони 
вирішили питання вуличного освітлення на території 
діяльності ОСН. 

Крім цього, успішне завершення проекту сприяло ак-
тивізації всієї громади Дашева – населення інших ву-
лиць обговорює питання створення своїх ОСН, участі у 
проектах будівництва підвідних водогонів тощо.

Залишається лише сподіватись, що мешканці третьої 
вулиці скористуються досвідом своїх активних сусідів 
та наблизяться до управління процесами покращання 
власних соціально-побутових умов проживання.

рекомендація 
учасників проекту:

у зв’язку з економічною кризою 
сільська громада має великі 
фінансові проблеми, тому при 
плануванні аналогічних проектів 
внесок партнерів та донорів 
доцільно збільшити.
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Село Іллінецьке з’явилося на карті краю після буреломних жовтневих подій 1917 
року. Виникло воно як поселення спеціалістів та робітників, які працювали на 
дослідних полях Іллінецького сільськогосподарського технікуму.

Спочатку ця територія мала аж надто прозаїчну назву – Селекція, і лише згодом 
село назвали Іллінецьким.

Великим багатством села є земля – її родючі чорноземи. Однак найбільшим 
багатством є люди, які є вихідцями з різних куточків нашої Батьківщини. 

Сьогодні громада села налічує понад 700 жителів. На його території працює 
державне «Сільськогосподарське підприємство «Село Іллінецьке».

Проект «Соціальна мобілізація с.Іллінецьке з метою 
забезпечення жителів села якісною питною водою шляхом 
будівництва підвідного водогону до села та мережі вуличних 
водогонів» реалізовувався ОСН «Джерело»,
 голова – Валерій Олександрович Омелянчук 

Село Іллінецьке  
Іллінецького району Вінницької області

У Іллінецькому водопостачання жителів відбува-
ється з громадських та приватних криниць, а 
також водогону, прокладеному по вулиці Лені-

на ще у 1966 році. Якість води у кожному з джерел не 
відповідає санітарним нормам. У криницях – через 
близькість ґрунтових вод, у водогоні – через система-
тичні прориви, що призводили до бактеріального за-
бруднення. Така ситуація спричинила різке погіршення 
стану здоров’я мешканців села – зріс, зокрема, рівень 

захворюваності на хворобу Боткіна, було також зареє-
стровано два випадки зараження лептоспірозом з ле-
тальними наслідками.

Крім того, частину труб водогону було зроблено з азбоце-
менту – а це є додатковою загрозою для здоров’я людей.

Катастрофічна ситуація з питною водою у селі спону-
кала громаду до об’єднання задля рішучих дій – вона 
активно взялася за впровадження проекту «соціальна 
мобілізація с. іллінецьке з метою забезпечення жи-
телів села якісною питною водою шляхом будівни-
цтва підвідного водогону до села та мережі вулич-
них водогонів» у рамках DESPRO. Проект передбачав 
участь населення у вирішенні питань щодо поліп-
шення умов його життєдіяльності.

Ініціатором реалізації проекту став ОСН «Джерело», 
який взявся провести мобілізацію членів територі-
альної громади для участі у проекті, збори громадян; 
визначити кількість дворів, які братимуть участь у бу-
дівництві водогону; забезпечити збір коштів; започат-
кування співробітництва з сільською, районною та об-
ласною радами; виготовлення ПДК; проведення тенде-
рів на закупівлю матеріалів та виконання будівельних 

Ключові дані про проект:

Розпочато у листопаді 2008 року – закінчено у 
грудні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту – 206 740 тис. грн;
внесок DESPRO – 95 000 грн;
внесок громади – 55 740 грн;
внесок Іллінецької сільської ради – 6 000 грн;
внесок районної влади – 25 000 грн;
внесок обласної ради – 25 000 грн.

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ – 
ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
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робіт; очищення артезіанської свердловини; капіталь-
ний ремонт водонапірної башти; будівництво підвідно-
го водогону від артезіанської свердловини довжиною 
850 м до села та мережі водогону по вулиці Леніна; об-
ладнання санітарної зони біля башти.

Громада активно підтримувала «Джерело». Крім гро-
шових внесків, мешканці села брали участь у виконан-
ні некваліфікованих земельних робіт: копали траншеї, 
впорядковували територію, у такий спосіб всіляко при-
скорюючи процес. Крім того, аби скоріше завершити 
проект, жителі вул. Леніна замінили труби в оселях за 
власний рахунок.

Упроваджуючи проект, ОСН об’єднував зусилля з владою 
на всіх рівнях. Таким чином, у селі на практиці було реа-
лізовано принцип субсидіарності, за яким повноваження 
передаються на якомога нижчий рівень, а влада може 
втручатися лише тоді, коли можливостей на місцях ви-
являється недостатньо. У випадку, якщо проблема може 

бути розв’язана на місцевому рівні так само ефективно, 
як і на регіональному, перевагу слід віддати місцевому. 
Втілюючи принцип субсидіарності як ознаку децентралі-
зації у життя, громада села Іллінецьке отримала фінансову 
підтримку з сільського, районного та обласного бюджетів. 

результатом спільних зусиль стало забезпечення 
якісною питною водою понад 350 жителів вулиці Ле-
ніна, а також важливих об’єктів соціальної інфраструк-
тури – дитячого садка «Журавлик», загальноосвітньої 
школи, у якій навчається понад 200 дітей, мешканців не 
лише села Іллінецьке, а й прилеглих сіл та ФАП.

по-друге, вивчати досвід 
аналогічних проектів та звертатися, 
у разі необхідності, за допомогою 
до колег – команда ОСН «Довіра» 
та громада села Іллінецьке завжди 
готові до співпраці.

рекомендації 
учасників проекту:

по-перше, обов’язково використати 
унікальну можливість взяти участь у 
Швейцарсько-українському проекті 
«Підтримка децентралізації в Україні» 
DESPRO для розв’язання проблем 
з водопостачанням – такий шанс 
надається раз у житті;
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За 40 км на схід від райцентру Іллінці розташоване село Слободище. Його чепурні 
будівлі розкинулися обабіч річки Сороки, що є притокою Собу, що несе свої води 
до Південного Бугу. Нині у селі проживає близько 1000 людей, а колись, ще не так 
давно, тут мешкало понад 2000 жителів.

Окрім мальовничої природи Слободище має багату історичну спадщину. Назва села 
походить від слова «слобода» – поселення вільних людей, які заселяли цей край 
на межі ХVІІ–ХVІІІ століть. Утім, як засвідчують історико-археологічні дослідження, 
життя вирувало тут значно раніше.

Цей край також славиться родючими ґрунтами – чорноземами, а також великими 
ставками, водне плесо яких складає понад 60 га. Тут вирощують промислову рибу: 
коропа, товстолобика та білого амура. Ставки обсаджені сосновими лісами.

Слободище приваблює будь-якої пори року.

Проект «Забезпечення якісною водою громади» реалізовувався 
ОСН «Чисте джерело», 
голова – Петро Іванович Гончар 

Село Слободище  
Іллінецького району Вінницької області

На момент початку проекту у селі функціонувала 
централізована система водопостачання, що 
складалася з двох окремих водогонів та двох 

свердловин, забезпечуючи цілодобово якісною пит-
ною водою 650 із тисячі його мешканців. Систему, що 
є власністю сільської громади, на умовах оренди було 

Ключові дані про проект:

Розпочато у листопаді 2008 року – закінчено у 
січні 2010-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту – 173 900 грн;
внесок DESPRO – 90 000 грн;
внесок громади – 44 900 грн; 
внесок районної ради – 39 000 грн.

ДОСКОНАЛІСТЬ 
МЕЖ НЕ МАЄ
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 передано для експлуатації приватному підприємцю, 
який уклав з кожним споживачем договір про надання 
послуг з постачання води. Тож у Слободищі децентралі-
зована модель надання послуг у сфері водопостачання 
фактично вже діяла, хоча в недосконалому її варіанті. 

Недосконалість організаційного характеру полягала у 
тому, що діючий на воду тариф не пройшов усю проце-
дуру узгодження, встановлену законодавством. 

А недосконалість технічного характеру – в існуванні у 
Слободищі двох окремих водогонів, не поєднаних між 
собою, а також у відсутності води у майже 100 мешкан-
ців центральної вулиці села (вулиці Леніна), яка саме і 
пролягала між двома водогонами. 

Така ситуація підштовхнула жителів вулиці створити 
ОСН «Чисте джерело» та розпочати реалізацію проекту 
«Забезпечення якісною водою громади», метою якого 
стало розширення системи централізованого водо-
постачання у селі слободище для включення в неї 
вулиці Леніна та підвищення якості надаваних по-
слуг у рамках DESPRO.

Важливим позитивом у роботі ОСН «Чисте джерело» 
стало успішне проведення соціальної мобілізації – 
ОСН зміг переконати у доцільності фінансової участі 
в проекті навіть тих жителів села, які на той час уже 
користувались послугами централізованого водопос-
тачання. Для цього було використано аргумент покра-
щання якості надаваних послуг. Адже закільцьовуван-
ня роз’єднаної до цього моменту системи водопоста-
чання за допомогою новозбудованого водогону по 
вулиці Леніна автоматично піднімало на інший рівень 
її експлуатаційні можливості – мінімізувався ризик від-
ключення від води споживачів у разі проведення ре-
монтно-профілактичних робіт, урівноважувався тиск у 
мережі тощо.

Тож універсальним правилом ОСН «Чисте джерело» є: 
до участі в проектах потрібно залучати усіх можли-
вих інтересантів. 

Успішним результатом соціальної мобілізації стало та-

кож отримання ОСН від населення дозволу прокладати 
новий водогін по території приватних садиб – це наба-
гато здешевило роботи.

Крім соціальної мобілізації заходи проекту включали: 
виготовлення ПКД; проведення тендера на закупівлю 
матеріалів та обладнання, виконання будівельно-мон-
тажних робіт; будівництво водогону по вулиці Леніна; 
встановлення водомірів; будівництво оглядових коло-
дязів; установка пожежного гідранта.

Сьогодні у Слободищі збудовано водогін по вул. Леніна 
довжиною 1000 м, а загальна довжина мережі з розга-
луженнями та підводом становить 1700 м. Узгоджено і 
тарифи на воду. Тож громада успішно вдосконалила ді-
ючу у селі децентралізовану модель надання послуг з 
водопостачання.

Утім, удосконалення не має меж – дружні жителі Слобо-
дища вже творять плани на майбутнє, адже три вулиці 
села, які знаходяться по інший бік річки Сороки, все ще 
не підключені до системи водопостачання. Їх мешкан-
ці, проте, впевнені у фінансовій та моральній підтримці 
всієї громади, як тільки вони почнуть діяти.

рекомендація 
учасників проекту:

одним із важливих факторів 
успішної мобілізації є 
кваліфікована оцінка вартості 
майбутнього проекту.



«Сьогодні вода 
перетворюється на дефіцит 
у нашій місцевості. Тому 
актуальними є проекти, 
що надають можливість 
залучення коштів 
міжнародних організацій та 
населення для забезпечення 
мешканців району життєво 
необхідною водою. Не менш 
важливою є демонстрація 
успішного досвіду соціальної 
мобілізації громад щодо 
розв’язання багатьох 
проблем шляхом об’єднання 
власних сил. Люди зрозуміли, 
що немає проблем, яких 
неможливо не розв’язати, 
взявшись за це громадою». 

Ріта ГРИНЧУК,
координатор РРГ у Калинівському районі, керівник апарату 
Калинівської районної  державної адміністрації (у період 
реалізації Фази І проекту):



Калинівський
район КРІЗЬ ТЕРНІЇ ДО ЗІРОК. Село Гущинці

МРІЙНИКИ З НОВОЇ ГРЕБЛІ. Село Нова Гребля
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДИ – 
ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. 
Село Черепашинці
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Село Гущинці розташоване на мальовничому березі річки Південний Буг. Разом 
із селами Янів (нині Іванів), Мізяків та Пиків Гущинці вважається найдавнішим 
поселенням на території Брацлавщини (сьогодні Калинівський район).

У Гущинцях здавна був гончарний промисел – у колишній Подільській губернії, куди 
входило це село, він посідав друге місце за кількістю осіб, зайнятих цією справою, 
і за збутом виробів.

Поблизу села, в лісі, споруджено пам’ятник партизанам Великої Вітчизняної війни.

Сучасне населення села складає 2 570 осіб, тут налічується 820 дворів.

Село займає вигідне географічне положення щодо інших населених пунктів, 
оскільки знаходиться недалеко від районного та обласного центрів, з якими має 
відмінне транспортне сполучення – поблизу села проходить автомобільна траса 
«Калинівка – Хмільник».

На території села працює Гущинецьке ВПУ № 32, де навчається 403 учні, Гущинецька 
ЗОШ – 240 дітей, яка визнана найкращою в районі, дитячий дошкільний заклад, 
який відвідує 70 дітей.

Проект «Водопостачання вулиць Радянська, Леніна, Першотравнева і  
Зелена (з провулками) в с.Гущинці Калинівського району»
 реалізовувався ОСН «Вуличний комітет «Надбужжя», 
голова – Сергій Григорович Гнатюк 

Село Гущинці  
Калинівського району Вінницької області

До початку реалізації проекту «Водопостачання 
вулиць Радянська, Леніна, Першотравнева і Зе-
лена (з провулками) в с.Гущинці Калинівського 

району» село Гущинці було газифіковане, що значно 

Ключові дані про проект:

Розпочато у квітні 2008 року – закінчено у 
грудні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту  – 283 750 грн;
внесок DESPRO – 83 750 грн;
внесок громади – 164 000 грн;
внесок місцевої влади – 16 000 грн;
внесок районної влади – 20 000 грн.

КРІЗЬ ТЕРНІЇ  
ДО ЗІРОК
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 підвищило якість життя селян. А от благами централі-
зованого водопостачання у селі користувалося на той 
час лише Гущинецьке ВПУ № 32 та мешканці тридцятик-
вартирного п’ятиповерхового будинку по вул. Леніна, 
хоча водогін, побудований ще за радянських часів, по-
требував капітального ремонту.

 Інша частина населення цієї вулиці, а також вулиць 
Зелена, Радянська та Першотравнева (з провулками) 
брала воду з приватних криниць, рівень її з кожним ро-
ком знижувався, і тому проблема води ставала дедалі 
гострішою. Ситуація ускладнювалась через залягання 
водоносних горизонтів у покладах граніту, що обумов-
лювало підвищену складність у виконанні робіт з бу-
ріння свердловин та, відповідно, збільшення їх вартос-
ті. Висока вартість робіт перетворилася на нездоланну 
перешкоду для соціально незахищених громадян, які 
становлять приблизно 46% усього населення цього мі-
крорайону.

З огляду на це метою проекту «Водопостачання ву-
лиць радянська, Леніна, Першотравнева і Зелена (з 
провулками) в селі Гущинці Калинівського району» 
в рамках DESPRO стало безперебійне забезпечення 
якісною питною водою мешканців згаданих вулиць.

Як засвідчує практика, всім успішним проектам прита-
манна одна спільна риса – наполегливість їх виконав-
ців. Проект у селі Гущинці дійсно виявився успішним, 
адже ОСН «Вуличний комітет «Надбужжя» проявив 
неабияку наполегливість у подоланні проблем, забез-
печивши: соціальну мобілізацію через формування у 
громади позитивного ставлення до таких проектів, а 
також віри у власні сили; залучення до участі у проекті 
сільської та районної влад; розробку ПКД; проведення 
геологорозвідувальних робіт; підведення електростру-
му, встановлення гідроакумуляторного обладнання; 
прокладання водогону до домогосподарств протяж-
ністю 4,54 км.

Непростою для ОСН «Вуличний комітет «Надбужжя» 
виявилась робота з громадою – на початку у мешканців 
села були певні побоювання щодо участі у міжнарод-
ному проекті, що є доволі характерним для подібних 

ситуацій. Люди не вірили, що фінансова допомога з 
боку DESPRO матиме безоплатний характер, тому чле-
нам ОСН доводилось пояснювати односельцям, яку 
користь вони отримають у разі участі у спільній роботі. 

Мобілізувавши громаду на реалізацію проекту, ОСН зі-
ткнувся з подальшими складнощами. Частина з них по-
лягала у нездатності деяких жителів брати участь у під-
собних роботах через погане здоров’я, що призводило 
до збоїв у дотриманні термінів виконання робіт.

Низка проблем стосувалася взаємодії з підрядником. 
Так сталося, що підрядник змінив спосіб буріння, тим 
самим завищивши вартість робіт майже на 32 тис. грн. 
Для розв’язання проблеми довелося залучати неза-
лежного експерта, який допоміг ОСН на рівні перего-
ворів переглянути вартість виконаних робіт і, у такий 
спосіб, уникнути розгляду даного спору в судовому по-
рядку, який міг би затягнутись на роки.

Утім, завдячуючи своїй наполегливості, громада села 
Гущинці успішно пройшла через усі тернії, забезпечив-
ши якісною питною водою 82 садиби. Тож зірки досяж-
ні!

рекомендація 
учасників проекту:

потрібно залучати до 
районних робочих груп 
незалежних експертів. Це 
дасть змогу оптимізувати 
виконання технічної частини 
проекту.
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Мальовниче село Нова Гребля розкинулося на двох берегах великої водойми, що 
утворилася в руслі річки Десенки. Село відоме своєю кам’яною Михайлівською церквою, 
зведеною в стилі пізнього класицизму у 1701 році, на стінах якої зберігся живопис ХІХ ст. 

Першими жителями села були землероби, бондарі, теслярі й лісорозробники. 
Пізніше через річку побудували греблю, що сприяло заселенню її лівого берега, а 
се ло дістало назву Нова Гребля. 

Сьогодні у ньому – близько 1280 мешканців, 478 дворів, працюють СВК «Надія», ТОВ 
«Вінагровінпром», Прилуцький рибцех, лікарська амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини, стаціонарне відділення для постійного та тимчасового 
проживання одиноких непрацездатних громадян «Затишок», Новогребельська 
філія ПТУ №21, Новогребельська ЗОШ І–ІІІ ступенів, відділення зв’язку.

Проект «Чиста вода – кращі умови життя. Будівництво мережі 
водопостачання для мешканців села Нова Гребля за їхньої активної участі» 
реалізовувався ОСН «Вуличний комітет «Видумка-Центр», 
голова – Наталія Володимирівна Черненко 

Село Нова Гребля  
Калинівського району Вінницької області

Через відсутність централізованої системи водопос-
тачання мешканці села Нова Гребля користувалися 
криницями, рівень води в яких з кожним роком зни-

жувався, а в деяких – вона взагалі зникла, що надзвичайно 
актуалізувало питання водозабезпечення.

Водночас, на території села налічується чотири свердло-
вини, які знаходяться на балансі різних відомств, серед 
яких – СВК «Надія» та ТОВ «Вінагровінпром».

Розуміючи потреби населення у воді, СВК «Надія» рішен-
ням правління передав одну з свердловин у комунальну 
власність Новогребельської сільської громади. Свердло-
вина потребувала ремонту, оскільки не використовува-
лася майже 20 років. Для відновлення водопостачання 
необхідно було також прокласти водопровідну мережу. 
Неузгодженими були й тарифи на воду для населення.

Використовуючи надану DESPRO можливість, ОСН «Вулич-
ний комітет «Видумка-Центр» за підтримки громади села 
взявся за виконання проекту «Чиста вода – кращі умо-
ви життя. Будівництво мережі водопостачання для 
мешканців села нова Гребля за їхньої активної участі». 

З проектної заявки ОСН «Вуличний комітет «Видумка-
Центр» с. Нова Гребля: «…Відкручення вентиля крана за-
мінить нам трудомістку мандрівку з відерцем до криниці, 
надасть змогу зрошувати присадибні ділянки у випадку 
засухи. Вода, як стихія, різноманітна  в своїх проявах: як 
життєдайна, так і руйнівна. Нехай же для мешканців 
нашого села вона буде лише джерелом життя… Неза-
баром – конкурсний відбір, а якщо пощастить, – то і бу-
дівництво водопроводу. А ми вже відчуваємо смак чистої 
води, її сріблясті краплі – свіжі і прохолодні. Мрійники?». З 
метою досягнення поставленої мети мрійниками з Нової 

Ключові дані про проект:

Розпочато у квітні 2008 року – закінчено у 
серпні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту (I черга)  – 161 746 грн;
внесок DESPRO – 92 000 грн;
внесок громади – 33 746 грн;
внесок сільської ради – 6 000 грн;
внесок районної влади  – 30 000 грн.

МРІЙНИКИ  
З НОВОЇ ГРЕБЛІ
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 Греблі було забезпечено такі заходи: соціальна мобілізація 
(проведення зборів,  роз’яснювальна робота щодо участі 
громади у фінансуванні); розробка ПКД; розчистка території 
прилягання водогону; ремонт і продувка свердловини; ре-
монт водонапірної башти; підведення електроструму, замі-
на електронасоса; прокладання водогону протяжністю 2 км.

Починаючи проект, громада вже мала досвід самооргані-
зації населення, який отримала під час газифікації села та 
благоустрою території будинку для мешканців похилого 
віку «Затишок».

Особливістю проекту стало те, що у селі Нова Гребля бу-
динки розташовані на значній відстані один від одного, 
то ж співвідношення довжини трубопроводу до кількос-
ті мешканців виявилося дуже великим. Це автоматично 
збільшило суму фінансового внеску членів громади, тому 
ОСН «Вуличний комітет «Видумка-Центр» довелося зби-
рати кошти в два етапи. До кожного мешканця підходили 
індивідуально – узгоджували з днями отримання зарплати 
та доходів від індивідуального підсобного господарства.

Кваліфіковані дії ОСН у роботі з громадою забезпечували-
ся його активом, який налічує 7 членів. Важливим у цьому 
контексті є те, що сільський голова Гончарук Віра Олек-
сандрівна, будучи повноправним членом команди, не 
домінувала в процесі прийняття рішень, однак, надавала 
всіляку моральну та консультативну підтримку. А в її особі 
Новогребельська сільська рада стала надійним партне-
ром ОСН «Вуличний комітет «Видумка-Центр» у процесі 
реалізації проекту.

Саме партнерство ОСН та місцевої влади було ключовою 
умовою СВК «Надія» при передачі у комунальну власність 
громади згаданої свердловини. СВК «Надія» поставив ви-
могу – презентувати реальний план експлуатації свердло-
вини, довести, що свердловина використовуватиметься за 
призначенням на благо мешканців. Розробка ОСН спільно з 
сільрадою такого плану забезпечила позитивний результат.  

Плідне партнерство між ОСН та місцевою владою спри-
яло подальшій мобілізації громади – проведення робіт з 
очищення свердловини, яка знаходиться на території лісу; 
нічна охорона техніки, що використовувалася підрядни-

ком для ремонтних робіт, здійснювалася, через нестачу у 
нього власних ресурсів, населенням шляхом чергування. 
Громада також виконувала роботи з очищення ділянки 
території лісу для прокладання мережі водопостачання. 

Мрії здійснюються! результатом проекту стало забез-
печення якісною питною водою 33 домогосподарств у 
густонаселеній частині села на території функціонування 
ОСН «Видумка-Центр» шляхом ремонту свердловини і во-
донапірної башти та будівництва мережі водопостачання 
протяжністю 2 км по вул. Першотравневій.

Ще один результат – створення надійного фундаменту 
для продовження робіт з покращання водозабезпечення. 
По суті, проект став першою чергою, за якою розпочи-
нається друга, адже проектно-кошторисна документація 
розроблена з урахуванням усієї території села. 

Отже, система водопостачання в селі розбудовується – 
мрійникам з Нової Греблі вдалося реалізувати проект, 
продуктом якого є якісна питна вода та нестримне бажан-
ня працювати над покращанням умов проживання членів 
громади. Люди навчилися ставити перед собою завдання, 
прораховувати можливі ризики, розв’язувати проблеми 
самостійно, набули досвіду у спілкуванні з організаціями, 
партнерами, донорами, владою.

рекомендація 
учасників проекту:

важливим компонентом є навчання 
– як членів громади й ОСН, так 
і представників місцевої влади. 
Нові знання відкривають додаткові 
перспективи для розвитку села. Це 
й отримання ресурсів від донорів, 
прогнозування можливих ризиків та 
неочікуваних можливостей.
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Як свідчать архівні дані, село Черепашинці було засноване у ХV столітті. Спочатку воно 
називалось селищем і знаходилося на  території, що тепер зайнята лісом, – приблизно за 
півтора кілометра від нинішнього села. Колись ці землі потерпали від набігів кримських 
татар. Для оборони жителі Черепашинців створили захисний рубіж – фортецю, 
обнесену валами, глибоким ровом, наповненим водою. Однак на початку ХVІІ століття 
татарська орда вщент розграбувала селище, забрала його мешканців у рабство. Ті, хто 
вціліли, перейшли на нове місце проживання за три кілометри від старого поселення, 
побудувавши нове село на місці давніх побоїщ. Свідченням цього є кургани, при 
розкопках яких люди знаходять останки своїх пращурів. Цей факт живить переказ про 
походження назви села Черепашинці, яке нібито збудоване на людських черепах. 

Другий народний переказ доводить, що в давнину селище називали Вишенька, а нове 
поселення було поміж трясовин, які боронили селян від раптових наскоків татар. У цих 
болотах водилося багато панцерних черепах, що і дало назву новому селу.

178 жителів села віддали своє життя у боротьбі з фашистськими загарбниками – вдячні 
односельчани спорудили їм пам’ятник, увіковічивши їхні імена на гранітних плитах.

Сьогодні у селі Черепашинці у 782 домогосподарствах проживає 1500 мешканців, 
функціонують дитячий садок, загальноосвітня школа, Будинок культури. На його 
території працюють СТОВ «Промінь» та ВАТ «Вінніфрут».

Проект «Будівництво водопровідної мережі с.Черепашинці» реалізовувався ОСН «Вуличний комітет 
вулиць Леніна, Механізаторів, Мілової, Заводської та Будякова», 
голова – Валерій Миколайович Храмогін 

Село Черепашинці Калинівського району Вінницької області

Починаючи проект, громада мала багатий досвід 
самоорганізації населення, отриманий під час 
газифікації села, будівництва котельні дитячого 

садка, благоустрою сільського кладовища, ремонту 
Будинку культури. Щороку силами громади впорядко-
вується парк площею 13 га. За участю населення було 
облаштовано футбольне поле та автобусні зупинки.

Що ж стосується водопостачання, то вулиці Леніна, Ме-
ханізаторів, Мілової, Заводської та Будякова обслугову-
вав водогін, побудований у 60-х роках, який належав та 
обслуговувався місцевим СТОВ «Промінь». У 2006 році 
ці вулиці було відключено від централізованого водо-
постачання через причини збільшення поголів’я худо-

Ключові дані про проект:

Розпочато у квітні 2008 року – закінчено у 
червні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту – 290 224 грн;
внесок DESPRO – 95 000 грн;
внесок громади – 130 224 грн;
внесок місцевої влади – 65 000 грн.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ГРОМАДИ – ОБОВ’ЯЗКОВА 
СКЛАДОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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 би у сільськогосподарському підприємстві та нестачею 
води у свердловинах.

Місцеві криниці не могли розв’язати проблему води, 
оскільки за останні роки рівень у них значно знизився, 
і ця тенденція посилювалася.

Ситуація ускладнювалася також через залягання водо-
носних горизонтів у покладах граніту, що обумовлювало 
підвищену складність у виконанні робіт з буріння сверд-
ловин та, відповідно, збільшення вартості цих робіт. 

 Від нестачі води потерпали не лише мешканці зазначених 
вулиць, а й об’єкти соціальної інфраструктури: лікарська 
амбулаторія та дитячий садок. Тому метою проекту «Бу-
дівництво водопровідної мережі с.Черепашинці», що 
реалізовувався ОСН «Вуличний комітет вулиць Леніна, 
Механізаторів, Мілової, Заводської та Будякова» в рамках 
DESPRO було поліпшення соціально-економічних умов 
місцевих громад шляхом будівництва водопровідної 
мережі за рахунок спонукання громади самостійно 
розв’язувати свої проблеми. 

Почуття відповідальності стало визначальною рисою 
громади села Черепашинці в ході впровадження про-
екту. Так, населення з метою здешевлення проекту від-
повідально взялося за виконання частини земельних 
робіт з копання, розчищання та засипання траншеї, об-
лаштування території біля водонапірної вежі. 

Відповідальність проявилася і в організації належного 
контролю за виконанням проекту, механізмом здійснення 
якого стала Інвентаризаційна комісія, обрана на загальних 
зборах. Її завдання полягало у забезпеченні  прозорості ді-
яльності та підзвітності керівного складу ОСН усій громаді. 
Отримавши повноваження ревізійного органу, члени комі-
сії мали право бути присутніми під час виконання будівель-
но-монтажних робіт, складати акти перевірки та звітувати 
за її результатами перед загальними зборами ОСН пара-
лельно з його керівним органом. Важливо, що до складу 
комісії увійшли ті члени громади, які були найбільш критич-
но налаштовані щодо проекту, а з прихильників – бухгалтер 
Антоніна Хамлай, яка забезпечувала комісії доступ до всієї 
бухгалтерської документації. Ця практика є гарним прикла-

рекомендація 
учасників проекту:

щоб зменшити ризик того, що 
фінансовий внесок громади 
неочікувано збільшиться, 
потрібно насамперед 
розпочинати реалізацію проекту 
з виготовлення ПКД.

дом того, як беручи на себе певні повноваження, громада 
усвідомлює важливість відповідальності за їх реалізацію, 
що повністю відповідає концепції децентралізації.      

Уважно поставилася Черепашинецька громада і до ви-
рішення питання щодо обслуговування новозбудованої 
системи водопостачання – оскільки вона вперше у своїй 
історії залучала ФОП до експлуатації сільської інфраструк-
тури, перед нею постала низка питань різного характеру: 
оформлення з ним договору оренди, отримання дозвіль-
них документів, визначення порядку розрахунку тарифу, 
ступеня відповідальності як підприємця за надані, так і 
споживачів за отримані послуги. Завдяки постійним кон-
сультаціям з районною владою та працівниками DESPRO 
ці питання були успішно вирішені. 

результатом проекту стало забезпечення якісною 
питною водою мешканців вулиць Леніна, Механізато-
рів, Мілової, Заводської та Будякова (88 дворів – 274 
жителі), а також двох об’єктів соціальної сфери – лікар-
ської амбулаторії та дитячого садка – завдяки бурінню 
й обладнанню свердловини та прокладанню водопро-
воду довжиною 3,050 км.

Реалізація проекту призвела до отримання позапроект-
них результатів – зношені каналізаційні труби було 
замінено на сучасні пластикові.

 Відповідальність проявилась і в інформуванні громад-
ськості про досягнуті успіхи – неодноразово в газеті 
Калинівського району виходили публікації про участь 
громади села Черепашинці у DESPRO. Така популяри-
зація сприяла тому, що інші громади, у яких виникало 
бажання брати участь у нових конкурсах, стали зверта-
тися до ОСН «Вуличний комітет вулиць Леніна, Механі-
заторів, Мілової, Заводської та Будякова» за консульта-
ціями, які надавалися ним щедро та відповідально.

Нині ОСН с. Черепашинці планує розв’язати проблему 
щодо централізованого вивозу сміття, будівництва во-
догону в інших частинах села. Тож процес покращання 
умов життя не зупинити!  



Світлана АбРОСІМОВА,
координатор РРГ в Тульчинському районі, начальник відділу 
розвитку інфраструктури Тульчинської районної державної 
адміністрації (у період реалізації Фази І проекту):

«Майбутнє сіл України 
залежить лише від 
самих мешканців, 
їхньої самоорганізації, 
внутрішнього потенціалу 
та бажання долати 
труднощі. А проект 
DESPRO допомагає 
нам самовизначатися, 
самовдосконалюватися, 
обираючи для цього 
правильні шляхи».



Тульчинський
район НА шЛЯХУ ДО МЕТИ. Село Суворовське

В ЄДНОСТІ – СИЛА. Селище Ульянівка
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Ключові дані про проект:

Розпочато у квітні 2008 року – закінчено у 
вересні 2009-го.
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту – 543 205 грн;
внесок DESPRO – 95 000 грн;
внесок громади – 365 205 грн;
внесок сільської ради – 18 000 грн;
спонсорська допомога СТОВ «Суворовське» – 
65 000 грн.







Проект «Соціальна мобілізація населення с. Суворовське з метою забезпечення його якісною питною водою 
шляхом побудови підводного водогону та першої черги водогону по селу»
реалізовувався ОСН «Сільський комітет «Громада»,
голова – Юрій Володимирович Михалко

Село Суворовське  
Тульчинського району Вінницької області

НА ШЛЯХУ  
ДО МЕТИ
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Суворовське – адміністративно-територіальний центр Суворовської сільської ради. 
Село розташоване в центрі Тульчинського району: відстань до м. Тульчин становить  
10 км, а до найближчої залізничної станції Журавлівка – 7 км. 

Води з місцевих водоймищ впадають у протікаючі через м. Тульчин маленькі річечки 
Тульчинка й Сільниця – притоки р. Південний Буг, що несе свої води за 27 км від 
Суворовського.

Перші писемні історичні згадки про село Війтівці (давня назва Суворовського, 
заснованого, за легендою, війтом) датовані другою половиною ХVІІІ ст. 

Наприкінці ХІХ ст. село стали називати Війтівка, а у 1946 р. воно було перейменовано 
у Суворовське на честь відомого полководця Олександра Суворова, 
головнокомандуючого 2-ї царської армії, штаб якої наприкінці ХVІІІ ст. – на початку  
ХІХ ст. базувався у Тульчині. Штаб-квартира командувача перебувала у сусідньому селі 
Тиманівці, проїздом куди О. Суворов постійно заїжджав у Війтівці.

Площа сучасного Суворовського складає 1011,9 га. На території села розташовано 406 
домогосподарств, в яких мешкають 892 жителі.

Село газифіковане, будується центральне водопостачання. Функціонує автобусне 
сполучення з Тульчином. 

Тут працює загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, дитсадок, лікарська медамбулаторія, 
Будинок культури та сільська бібліотека, відділення зв’язку, АТС на 150 абонентів, три 
магазини, кафе, місцевий ринок. В аграрному виробництві задіяне СТОВ «Суворовське».

Проблема водопостачання в с. Суворовському 
особливо загострилася в 90-х роках ХХ ст. По-
ступово приватні та ґромадські криниці села 

перестали задовольняти потреби його мешканців у 
воді – погіршилась її якість, з кожним роком змен-
шується її кількість, а в деяких криницях вона зни-
кла зовсім. Тож метою проекту «соціальна мобі-
лізація населення села суворовське з метою за-
безпечення його якісною питною водою шляхом 
побудови підводного водогону та першої черги 
водогону по селу» в рамках DESPRO стало будівни-
цтво системи водопостачання для забезпечен-
ня населення якісною питною водою в достатній 
кількості. 

Для досягнення поставленої мети ОСН «Сільський ко-
мітет «Громада» здійснив соціальну мобілізацію членів 
територіальної громади, яка включала проведення 
п’яти загальних та більше 30-ти вуличних зборів за 
місцем проживання, на яких вирішувалися питання: 
визначення шляхів та етапів розв’язання проблеми во-
дозабезпечення в селі; визначення кількості учасників 
будівництва системи водопостачання, лідерів-орга-
нізаторів будівництва водогону вулицями села; вста-
новлення розміру фінансових внесків від громадян; 
розподіл робіт та особиста трудова участь населення 
у будівництві; порядок інформування та звітності ОСН 
перед населенням про хід будівництва та використан-
ня скооперованих коштів.
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Також зусилля ОСН «Сільський комітет «Громада» 
спрямовувалися на: виготовлення ПКД та отримання 
дозволу на здійснення будівництва; визначення поста-
чальників матеріалів та виконавців будівельних робіт; 
закупівлю матеріалів та обладнання для спорудження 
системи водопостачання; будівництво водогону по 
селу, підключення до нього домогосподарств грома-
дян з монтажем індивідуальних подвірних водомірних 
вузлів; проведення малярних робіт на водонапірній 
вежі; реконструкцію та благоустрій приміщень над ар-
тезіанською свердловиною та біля водонапірної вежі, 
благоустрій прилеглої до них території та територій 
будівництва водогону по селу; монтаж біля артсверд-
ловини та водонапірної вежі сучасного контролюючо-
го, фільтруючого, облікового та запірного обладнання; 
підключення водогону до діючої артезіанської сверд-
ловини, випробовування його та введення в експлуата-
цію; подачу води споживачам.

Перешкод на шляху до мети в ОСН «Сільський комітет 
«Громада» було декілька. Першою проблемою стала 
мобілізація громади, а інструментом її розв’язання 
– наполеглива роз’яснювальна робота. Йдеться про 
те, що спочатку частина жителів села не визначилася 
щодо участі у проекті, оскільки, користуючись водою 
з криниць, вони не володіли інформацією про те, що її 
якість не відповідає жодним санітарним нормам. 

ОСН, прагнучи залучити жителів села до проекту, за 
угодою РайСЕС провів дослідження якості води у при-
ватних криницях, результати якого були приголом-
шливими: дуже високим виявився колі-індекс (індекс 
кишкової палички), показники якого сягали 80–200, а 
в окремих – 1–2 тис. одиниць при нормі 10 одиниць. 
Деякі хімічні показники також у десятки разів пере-
вищували допустимі норми; наприклад, вміст нітратів 
становив 400–600 при нормі 45мл/дм3. Паралельне 
ж дослідження води з діючої артсвердловини проде-
монструвало її чудову якість: вищезгадані показники – 
нижче допустимих норм (відповідно 3 і 24).

Тож результати аналізів питної води поряд із пробле-
мою нестачі її в криницях стали одними з головних 
мотивуючих факторів залучення людей до проекту, 

завдання якого значно розширилось: від початкових 
планів забезпечення водою 54 домогосподарств до за-
безпечення 151, подовжилася також і мережа водопос-
тачання – з 3-х до 14,6 км.  

Стимулом до розширення проекту стало і те, що ПКД 
розроблялася з розрахунку на всю територію населе-
ного пункту, а не на окрему його частину. Це давало 
можливість більш системно розпланувати завдання 
проекту та розрахувати витрати на будівництво систе-
ми водопостачання села, загальна вартість якого зрос-
ла з 312 тис. до більше 800 тис. грн. 

Друга ключова перешкода на шляху до мети була фі-
нансового характеру. Відповідно до розрахунків фінан-
совий внесок з кожного двору мав перевищувати 3 тис. 
грн. У ситуації, коли люди не в змозі одразу зібрати таку 
суму, а фінансова допомога з боку Суворовської сіль-
ської ради не покривала всіх необхідних витрат, ОСН та 
сільрада звернулися до Вінницького обласного Фонду 
сприяння інвестиціям та будівництву, який кредитує 
сільські громади під реалізацію інфраструктурних про-
ектів. У такий спосіб під 3% річних та гарантії сільської 
ради 109 мешканців села залучили 289 тис. кредитних 
ресурсів, що і вирішило долю проекту. 

Значний фінансовий внесок зробило і місцеве СТОВ 
«Суворовське». Між цим товариством, сільською ра-
дою і ОСН ще навесні 2008 року було підписано три- 
сторонню угоду про співпрацю у розв’язанні пробле-
ми водопостачання Суворовського. Дирекцією СТОВ 
було надано ОСН послуг і виконано різних будівельних 
робіт на загальну суму 65 тис. грн. Крім цього, ще до 
початку проекту СТОВ безкоштовно передало в кому-
нальну власність громади діюче джерело водопоста-
чання – артсвердловину глибиною близько 100 м та по-
тужністю 14,4 м3/год. і водонапірну вежу, які необхідно 
було лише привести у належний стан. Це і зробив ОСН, 
під’єднавши до них збудовану систему водопостачання 
села.

Подолавши великі та малі перешкоди, громада таки до-
сягла бажаної мети – в результаті будівництва водо-
гону з ПЕ труб діаметром від 110 до 25 мм загальною 
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 протяжністю 10,3 км на сьогодні вже забезпечено якіс-
ною питною водою і в достатньому обсязі 111 домогос-
подарств, у яких проживають 338 громадян. Серед них 
дітей – 70, пенсіонерів – 118, у т.ч. інвалідів – 24. 

Збудована перша черга системи водопостачання села 
здатна подати під тиском 4 атм (свердловина і вежа 
розташовані на найвищій точці села) до 300 м3 артезі-
анської питної води високої якості до домогосподарств 
усіх бажаючих жителів села, а також і до сусіднього 
села Білоусівка.

Важливим результатом проекту стало заплановане 
будівництво 2-ї черги сільського водогону загальною 
протяжністю понад 3 км, в результаті завершення якого 
до діючої системи водопостачання буде підключено всі 
об’єкти соціальної сфери села (дитсадок, школу, мед-
амбулаторію, церковний храм, адмінбудинок виконко-
му сільської ради та СТОВ «Суворовське», відділення 
зв’язку) та ще 39 домогосподарств, в яких мешкають 
понад 130 громадян.

А надалі планується будівництво 3-ї черги водогону, 
яким буде завершено будівництво мережі водогонів по 
всіх вулицях с. Суворовське та розпочато будівництво 
водогону в сусідньому с. Білоусівка.

рекомендації 
учасників проекту: 

Важливим для успішної реалізації 
проекту є надійне плече партнера –  
у випадку Суворовського це:
Суворовська сільська рада, яка 
крім фінансової підтримки виділила 
для ОСН «Громада» у приміщенні 
виконкому кімнату для офісу, надала 
у користування необхідні меблі, 
оргтехніку і засоби  

зв’язку, допомагала консультаціями 
при розробці ПКД і у пошуку 
постачальників та підрядників, 
соціальній мобілізації населення 
для розв’язання проблеми 
водопостачання;
СТОВ «Суворовське», яке крім 
виконання всіх земляних та 
окремих будівельних робіт 

надало можливість користуватися 
його оргтехнікою та засобами 
зв’язку, виділило приміщення 
для складування матеріалів та 
обладнання, постійно виділяло 
транспорт для їх перевезення до 
місця монтажу, а також техніку для 
впорядкування територій після 
закінчення будівництва, інші послуги, 
пов’язані з будівництвом.
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Населений пункт Ульянівка заснований наприкінці ХІХ ст. До 2005 року Ульянівка 
була насіннєвим відділом Капустянського цукрового заводу. У 2005 р. було 
проведено розпаювання землі та утворено СТОВ «Ульянівське».

Проект «Відновлення та вдосконалення системи водопостачання для  
мешканців селища Ульянівка» 
реалізовувався ОСН «Вуличний комітет селища Ульянівка», 
голова – Надія Іванівна Чуба 

Селище Ульянівка  
Тульчинського району Вінницької області

Селище Ульянівка входить до складу Богданівської 
сільської територіальної громади і розташоване 
на відстані 5 км від центральної садиби. Така від-

даленість створює низку серйозних проблем для його 
мешканців, серед яких водопостачання займає одне з 
центральних місць.

Хоча свердловину та водонапірну башту у селищі Улья-
нівка було взято на баланс Богданівською сільською 
радою ще у 2007 році, коштів на відновлення роботи 
водогону, який був повністю зношений та непридатний 
для користування, не вистачало. Водонапірна башта та-
кож потребувала капітального ремонту. 

Розв’язати проблему мешканці Ульянівки намагалися 
копанням криниць, але води в них виявилися підґрун-
товими, тому їх якість не відповідала санітарним нор-

Ключові дані про проект:

Розпочато у квітні 2008 року – закінчено у 
грудні 2009-го. 
Обсяг коштів та джерела фінансування:
загальна вартість проекту  – 153 566 грн;
внесок DESPRO – 92 200 грн;
внесок громади – 40 856 грн;
внесок селищної ради – 20 510 грн.

В ЄДНОСТІ – СИЛА 
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 мам. Недостатньою була і їх кількість. 

Очевидно, що питання забезпечення населення сели-
ща Ульянівка якісною питною водою перетворилося 
на першочергове, що спонукало громаду до реалізації 
проекту «Відновлення та вдосконалення системи 
водопостачання для мешканців с.Ульянівка» в рам-
ках DESPRO з метою забезпечення населення селища 
Ульянівка якісною питною водою шляхом прокла-
дання нового водогону. 

Особливістю проекту в Ульянівці стала консолідація 
громади для його реалізації – оскільки селище є неве-
личким (тут проживає всього 245 мешканців), проект 
мав охопити все село, інакше будувати систему водо-
постачання було економічно невигідно. Саме тому 
дуже важливим стало об’єднання всіх, адже відмова від 
участі у проекті бодай одного домогосподарства фак-
тично означала неможливість його реалізації. 

Першим кроком ОСН «Вуличний комітет селища Улья-
нівка» стала соціальна мобілізація громади. Було про-
ведено загальні збори, на яких обговорювалися такі 
питання, як участь у проекті, варіанти співробітництва 
з місцевою владою, форми утримання та обслуговуван-
ня системи водопостачання тощо. Результат був пози-
тивним – громада усвідомила важливість єднання за-
для спільної мети: забезпечити селище і кожного його 
мешканця якісною питною водою. Крім грошового вне-
ску мешканці селища запропонували допомогу у вико-
нанні земельних робіт при прокладанні водогону.

Запорукою успіху стало об’єднання зусиль і з Богда-
нівською сільською радою, яка взяла активну участь 
у реалізації проекту, – громаді надавалась різнобічна 
інформаційна та фінансова підтримка. 

А співпраця з СТОВ «Ульянівське» забезпечила про-
ект транспортом і будівельними матеріалами. Крім 
того, «Ульянівське» взяло на себе ремонт артезіанської 
свердловини.

ОСН активно взаємодіяв з іншими організаціями. Осно-
вним підрядником у проекті було ТОВ «Шпиківгаз», яке 

забезпечило розробку ПКД, поставку та монтаж труб, а 
також дворові вводи. 

Для виконання робіт з підключення електрообладнан-
ня на свердловині громада користувалася послугами 
Тульчинських РЕМ, а копання та загортання траншеї за-
безпечувала ФГ «Зерно Поділля».

У результаті до якісної питної води підключили 101 
домогосподарство, ФАП, виробничі підрозділи СТОВ 
«Ульянівське», гуртожиток та магазин. Усе це стало 
можливим завдяки прокладанню нового водогону 
протяжністю 2 700 м. 

Не менш вагомим результатом стала віра громади у 
свої можливості. Адже люди зрозуміли, що здатні задо-
вольнити свої базові потреби, впроваджувати подібні 
проекти та управляти ходом їх реалізації, не чекаючи 
дій влади. Крім того, мікроклімат всередині громади 
значно поліпшився.  

Досягнуті здобутки популяризуються через засоби 
масової інформації, зокрема, в газетах «Тульчинський 
край», «Вінниччина», «Газета по-українськи».

рекомендація 
учасників проекту:

при реалізації проектів 
необхідно враховувати реалії 
українського законодавства та 
економічну ситуацію в регіонах.



Перша фаза  DESPRO 
– створення моделі впровадження послуг для населення 
децентралізованим шляхом.

Головним результатом діяльності Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» 
DESPRO у 2007–2009 роках стало створення дієвої моделі надання послуг для населення децентралізованим шля-
хом. Упродовж першої трирічної фази проект DESPRO працював на місцевому, регіональному та національному 
рівнях на виконання завдань:

Розбудова децентралізованих моделей у наданні публічних послуг, зокрема, покращання  комунальних (водо-
постачання) та соціальних послуг завдяки залученню місцевих  громад та об’єднань громадян. 

Сприяння інтеграції моделі децентралізованого надання послуг у громаді в систему місцевої  влади. 

Врахування досвіду та кращих практик, отриманих у пілотних регіонах, при створенні “національного плану 
дій” щодо децентралізації.

Цільовими регіонами щодо реалізації проектних завдань було обрано Автономну Республіку Крим та Вінницьку 
область.
За два роки, що минули в результаті діяльності DESPRO, реалізовано 40 проектів місцевих громад. Досягнуто зна-
чних соціальних та економічних результатів: близько 15 тис. сільських мешканців цільових регіонів одержали мож-
ливість користуватися якісними послугами водопостачання; загальна вартість проектів склала понад 7,6 млн гри-
вень, з яких близько 54% – внесок Швейцарсько-українського проекту DESPRO, 29% – зібрано мешканцями громад, 
решту – близько 17% профінансували місцеві бюджети. 

Друга фаза DESPRO 
– подальше впровадження напрацьованих моделей та досвіду в інших 
регіонах України, підтримка реформ місцевого самоврядування та 
адміністративно–територіального устрою.

У період з 2010 по 2012 роки Проект буде здійснювати подальшу підтримку громад із децентралізованого надання 
послуг, розширюючи географію діяльності та спектр сфер впливу. Відтепер, окрім Вінницької області та Автономної 
Республіки Крим, Проект «Підтримка децентралізації в Україні» працює у Сумській області. Крім сфери водопоста-
чання, DESPRO підтримує місцеві проекти з поводження із твердими побутовими відходами. 
Важливим завданням DESPRO у другій фазі діяльності є інтеграція позитивного досвіду проекту у діяльність ор-
ганів влади всіх рівнів – сприяння створенню практичної та методично-навчальної бази для просування процесу 
реформ. З цією метою Проект упроваджує відповідні навчальні курси на базі Національної Академії Державного 
Управління та Академії Муніципального Управління для посадових осіб органів місцевого самоврядування,  дер-
жавних службовців та депутатів місцевих рад. 
Проект також запроваджує та підтримує механізми ефективного управління досвідом – посилення експертних ме-
реж та мереж практиків, веб-портал, ресурсний центр  тощо.
Оскільки застосовані у першій фазі діяльності DESPRO організаційні підходи та досвід можуть бути використані в 
рамках реалізації реформ, Проект «Підтримка децентралізації в Україні» сприяє ефективному діалогу між різними 
гілками та рівнями влади, підтримує широке обговорення реформ у регіонах. 
Ключовим  партнером DESPRO залишається  Міністерство  регіонального розвитку та будівництва України.







Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» 
DESPRO фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарську 
агенцію з розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC) та впроваджується 
Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat).



Список умовних позначень

ВАТ Відкрите акціонерне товариство
ВПУ  Вище професійне училище
ДСП  Державне сільськогосподарське підприємство
ЗОШ  Загальноосвітня школа
ОК  Обслуговуючий кооператив
ОСН  Орган самоорганізації населення
ПКД  Проектно-кошторисна документація
РайСЕС  Районна санітарна епідеміологічна станція 
РДА  Районна державна адміністрація
РЕМ  Підприємство районних електромереж
РРГ  Районна робоча група
СВК  Сільськогосподарський виробничий кооператив
СОК  Спортивно-оздоровчий комплекс
СТОВ  Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю
СФГ  Селянське (фермерське) господарство
ТОВ  Товариство з обмеженою відповідальністю
ФАП  Фельдшерсько-акушерський пункт
ФГ  Фінансова група
ФОП  Фізична особа-підприємець 
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