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Ñ²ËÜÑÜÊÅ ÏÈÒÍÅ ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß 
Інноваційна модель децентралізованого водопостачання, заснована на участі громади, була 
розроблена проектом DESPRO. Починаючи з 2007 року, протягом першої та другої фази 
DESPRO підтримав 78 проектів громад із покращення водопостачання, завдяки яким більше 
43 тисяч сільських мешканців тепер користуються якісним питним водопостачанням. У третій 
фазі проекту з 2013 року DESPRO підтримує 61 проект громад, завдяки яким більше 35 тисяч 
сільських мешканців отримають доступ до якісного питного водопостачання.

Підтримка проектів з боку DESPRO полягає у наданні 
співфінансування та експертного супроводу. 

Співфінансування, як правило, не перевищує 40% від загальної 
вартості проектів. Проте на практиці цей відсоток навіть менший 
і коливається у межах 35-40%. Решту коштів на виконання 
проектів надають бюджети різних рівнів (сільський, районний, 
обласний), населення та нерідко — спонсори.

Відповідальними за планування та виконання проектів є 
сільські ради. У той же час участь громади через соціальну 
мобілізацію є однією із ключових вимог DESPRO. У реалізації 
кожного проекту громада бере безпосередню участь:  від 
планування й фінансових внесків до визначення тарифів на 
послугу.

Суто технічно проекти пов'язані зі створенням системи 
централізованого водопостачання, під'єднаної до локального 
водозабору (дуже рідко — до магістральних водогонів). Система 
проектується так, аби забезпечити водопостачанням усі 
домогосподарства, розташовані в межах території виконання 
проекту, як правило,  — весь населений пункт. Проектування та 
будівництво відбувається у повній відповідності до державних 
норм та стандартів у галузі будівництва.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання є 
встановлення ефективного режиму утримання та 
обслуговування системи водопостачання. Це стосується 
врегулювання питання власності та передачі майна в 
обслуговування, вибору організаційно-правової форми 
оператора водопостачання, розрахунку та встановлення 
тарифу.

Модель децентралізованого водопостачання DESPRO довела 
свою ефективність і без донорських коштів. Її реплікація в 
інших регіонах  демонструє сталі результати. 

IÍÂÅÑÒÈÖ²¯
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Більш детальну інформацію, методичні матеріали, покрокові рекомендації
Ви знайдете на нашому сайті www.despro.org.ua 

DESPRO надає технічну допомогу і сприяє покращенню 
комунальних послуг у селах Вінницької, Дніпропетровської, 
Івано-Франківської, Полтавської та Сумської областей. Проекти 
сільського водопостачання обираються на щорічній основі 
шляхом проведення обласних конкурсів.

85
млн. грн

Î×²ÊÓÂÀÍÀ ÑÓÌÀ
²ÍÂÅÑÒÈÖ²É ÇÀ ÏÅÐ²ÎÄ 
Ç 2013 ÏÎ 2017 Ð²Ê 

внесок населення —

15,8 млн. грн

внесок бюджетів —

8,2 млн. грн

внесок Швейцарської 
Конфедерації  —

13 млн. грн

внесок населення —

28 млн. грн
внесок бюджетів —

24 млн. грн

внесок Швейцарської Конфедерації  —

33 млн. грн


