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дій, націлюватиме регіони України на імплементацію техніч-
них, інституційних та фінансових аспектів поводження з ТПВ 
та заохочуватиме центральні та муніципальні органи влади до 
участі в інвестиційних проектах з будівництва сміттєперероб-
них заводів, біогазових установок тощо. Реалізація означених 
заходів у містах, районах повинна здійснюватись на основі роз-
робки програм поводження з твердими побутовими відходами. 
Метою формування програм має стати визначення ключових 
напрямків регіональної політики в сфері санітарної очистки 
територій населених пунктів і розробка конкретних заходів 
щодо її здійснення й фінансування за рахунок усіх можливих 
джерел (бюджети різного рівня, підприємства, інші фонди). 
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Жук В.М., начальник управління 
Харківське регіональне управління водних ресурсів  
Славута О.І., ст. викладач 
Харківський національний університет міського господарства 
ім. О. М. Бекетова 
 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИМ 
КОМПЛЕКСОМ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 
 

На даний час на місцевому рівні склались певні проблеми 
у належному функціонуванні водогосподарського комплексу. 
Це проявляється, по-перше, в економічно неефективному вико-
ристанні виробничих та трудових ресурсів, а по-друге, в заста-
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рілій системі управління водогосподарським комплексом, який 
характеризується наявністю складної системи галузевих, відом-
чих і місцевих функцій та структур, що мають переважно галу-
зеву і адміністративно-територіальну орієнтацію, неефективний 
і незбалансований механізм регулювання водних відносин. 

Розв’язати проблему управління водогосподарським 
комплексом можливо шляхом системної реалізації державної 
політики у сфері водного господарства, використання ресурсів 
держави та регіонів з метою забезпечення інноваційно-інвести-
ційного розвитку водного господарства, що дасть можливість 
підвищити ефективність державного управління водними 
ресурсами на місцевому рівні [1]. 

Враховуючи вищевикладене, реалізацію заходів пропо-
нується упровадити шляхом: 

- удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпе-
чення інноваційно-інвестиційного розвитку водного госпо-
дарства на місцевому рівні; 

- впровадження системи інтегрованого управління водни-
ми ресурсами за басейновим принципом, розроблення та вико-
нання планів управління басейнами річок; 

- підвищення технологічного рівня водокористування, 
впровадження маловодних та безводних технологій, розроблен-
ня більш раціональних нормативів водокористування, будів-
ництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і 
водовідведення; 

- удосконалення стандартів і нормативів щодо викорис-
тання водних ресурсів та лімітів забору води і скидання 
забруднюючих речовин у водні об’єкти та прямого водообліку і 
технології розподілу води на водогосподарських системах; 

- розроблення регіональних програм розвитку водного 
господарства та регіональних схем комплексного використання 
водних ресурсів; 

- реалізації водо- та енергозберігаючих технологій, які 
забезпечать підвищення функціонування водогосподарського 
комплексу. 
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Також необхідно враховувати світовий досвід, за яким не 
менше половини витрат бере на себе держава. Популярним є 
залучення зовнішніх інвестицій в рамках реалізації проектів 
державно-приватного партнерства. Актуальним може бути 
питання організації «водних банків», які б накопичували кошти 
і спрямовували їх цільовим чином на фінансування запланова-
них заходів.  
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Куницький С.О., к.т.н. 
Національний університет водного господарства та 
природокористування 
 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 
 
Процес утворення нових територіальних громад досить 

тісно пов’язаний із розподілом меж земельних угідь, природніх 
та штучних водойм, лісових масивів, інженерних споруд та 
комунікацій, тощо.  

Для забезпечення об’єктивності економічної оцінки 
природно-ресурсного потенціалу регіону (громади) та якості 
ресурсів виникає потреба в інформатизації та встановлення 
потужностей ресурсів та джерел.  

Нормальне функціонування новоутворених територіаль-
них одиниць не завжди можна забезпечити належним водо-
постачанням через неврегульованість законодавства чи техніч-
ної можливості. 

Водопостачання більшості невеликих та середніх за роз-
міром населених пунктів проводиться із підземних джерел [1]. 


