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Рябець К. А., к. ю. н., доцент, 

Київський університет ім. Бориса Грінченка, Україна 

 

Наслідками неефективного функціонування публічного управління у 

сільській місцевості є значна кількість проблем, що пов’язані з якістю 
питної води, порушенням правил охорони водних ресурсів, а також 

режиму використання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 

Статистичні дані свідчать, що сільське населення у порівнянні із 

міським більш гостро відчуває проблеми щодо отримання питної води із 

джерел централізованого водопостачання та доступу до централізованих 

систем водовідведення. Зокрема, у положеннях аналітичної записки 

Мінекоенерго зазначено, що одним із напрямів водної політики є 

забезпечення водної безпеки для підтримання життєдіяльності людини та 

здорового довкілля. Поряд з цим, для України характерні проблеми забез-

печення рівного права на питну воду та санітарію: а) нерівність між сільсь-

ким та міським населенням щодо доступу до централізованих джерел 

водопостачання, між різними областями/регіонами (у 2015 році доступ до 
централізованого водопостачання в областях різниться від 85% для 

сільського населення (у Херсонській області) – до 3,7% (у Чернівецькій), а 

показник охоплення міського населення послугами централізованого 

водопостачання сягав 100% у 5 областях – Київській, Миколаївській, 

Тернопільській, Херсонській, Черкаській та м. Києві, найнижче значення 

цього показника було у Чернігівській області – 45,7%; б) нерівний доступ 

до централізованих систем водовідведення (такий доступ має лише 1,9% 

сільського населення та 87,1% міського населення), [1].  

Необхідно відзначити, що на сьогодні в Україні не сформований 

окремий напрям державної політики щодо забезпечення сільських 

населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим 
водопостачанням. Своєю чергою, на загальнодержавному рівні відповідно 

до положень Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» 

на 2011–2020 роки [2] покращення якості питної води з наявних джерел 

централізованого водопостачання у сільських населених пунктах 

передбачається шляхом упровадження станцій (установок) доочищення 

питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для 

водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в 

сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної 

води з доставкою її спеціальним автотранспортом.  
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Шляхом подолання проблеми централізованого водовідведення 

Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011–2020 

роки визначає будівництво та реконструкцію водопровідних та 

каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та 

обладнання, зокрема в сільських населених пунктах (першочергово 

Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, 

Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші регіони). 

Положення ст. 13 Закону України «про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» [3] регламентують повноваження 

органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного 
водопостачання та водовідведення, до яких належить затвердження та 

реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання 

та водовідведення, участь у розробленні та реалізації відповідних 

державних і місцевих програм. Керуючись викладеними законодавчими 

положеннями органи місцевого самоврядування, у тому числі 

управлінська діяльність яких розповсюджується на сільську місцевість, 

долучаються до реалізації Загальнодержавної цільової програми «Питна 

вода України» на 2011–2020 роки, або затверджують власну місцеву 

програму «Питна вода». Прикладом останнього є Програма «Питна вода 

Великосеверинівської сільської ради» на 2018–2020 роки [4]. 

Зазначена практика Великосеверинівської сільської ради щодо 

розробки та затвердження місцевої Програми «Питна вода» є безумовно 
позитивною, оскільки надає можливість щороку у проекті місцевого 

бюджету враховувати потребу у видатках на її виконання та відповідно 

створює реальні гарантії для реалізації сільським населенням права на 

питну воду. 

Впровадження у сільській місцевості політико-правового напряму 

щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних 

смуг ускладнюється правовою прогалиною, що має місце у п. 10 Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них 5. Вона полягає у залишені поза правовим 

регулюванням процедури встановлення водоохоронної зони та 

прибережної захисної смуги у межах села. Для усунення даної правової 

прогалини пропонуємо п. 10 вказаного Порядку викласти у наступній 

редакції: «На землях міст, селищ і сіл розмір водоохоронної зони, як і 
прибережної захисної смуги, встановлюється відповідно до існуючих на 

час встановлення водоохоронної зони конкретних умов забудови».  
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