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• Протокол про воду та здоров’ я: перший
в світі законодавчий акт, спрямований
на боротьбу з смертями та хворобами,
пов’язаними з водою, шляхом
покращання управління водними
ресурсами.

Протокол про воду і здоров’я:
ЦІЛЬ: забезпечити на всіх рівнях (нац.,трансгранич.
і міжнародному) охорону здоров'я та благополуччя
населення (на індивідуальній та колективній основі)
в рамках сталого розвитку шляхом

і) вдосконалення управління водними ресурсами,
включаючи захист водних екосистем, та
іі) попередження, контролю та скорочення
захворювань, пов'язаних з водою

Цільові показники:
забезпечити доступ до безпечної води та
покращених умов санітарії для кожного
мешканця європейського регіону

•
•
•
•
•
•

Історія імплементації в Україні Протоколу про воду та
здоров’я
9 липня 2003- Україна Законом ратифікувала Протокол про воду
та здоров’я
6 Жовтня 2003 - затверджено План заходів для реалізації Закону
України «Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров’я”
12 травня 2006 - створено Міжвідомчу робочу групу з
впровадження Протоколу про воду та здоров’я;
14 вересня 2011 - Мінприроди затвердило Національні цільові
показники України до Протоколу (15 НЦП та 30 індикаторів до
Протоколу)
26 вересня 2011 – дорученням КМУ запроваджено обов’язкове
звітування про заходи з досягнення національних цільових
показників;
12 квітня 2013 –створено Міжвідомчу робочу групу з координації
впровадження Протоколу про воду та здоров’я, зміни внесено
Наказом Мінприроди від 21.10.2016 №390 (до якої увійшли
представники МОЗ).
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Національні цільові показники
Цільовий показник 1. Покращення безпечності питної води за
мікробіологічними показниками.
Індикатори:
• Відсоток проб, що не відповідає державним санітарним нормам та
правилам за мікробіологічними показниками (кишкова паличка (E.coli)
та ентерококи буде становити:
На 2015 рік
На 2020 рік
• Для сільських водопроводів
3%
2%
• Для міських водопроводів
2%
0,5%
•

Цільовий показник 2. Покращення безпечності та якості питної
води за хімічним складом.
Індикатори:
• Відсоток проб, що не відповідає державним санітарним нормам та
правилам за санітарно-хімічними показниками (пріоритетні: фториди,
нітрати (по NO3), нітрити, миш’як свинець, залізо загальне, жорсткість,
сухий залишок, сульфати, хлориди, марганець складатиме:
На 2015 рік
На 2020 рік
Для сільських водопроводів
15%
7,5%
Для міських водопроводів
7%
3%
•

Цільовий показник 5. Забезпечення населення питною водою належної
якості.
Індикатори:
• Частка населення, що має доступ до якісної питної води, має досягти:
•
На 2015 рік
На 2020 рік
• В містах та селищах
90%
100%
• В селах
•
50%
70%
• Цільовий показник 6. Забезпечення дітей в дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах якісною питною водою.
Індикатори:
• Збільшення кількості дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів,що
мають доступ до якісної питної води (%), має скласти:
На 2015 рік
На 2020 рік
• В містах та селищах
15%
25%
• В селах
10%
20%
•

Цільовий показник 7. Забезпечення населення централізованими
системами водовідведення.
Індикатори:
• Відсоток населення, що має доступ до централізованих систем водовідведення,
має досягти:
•
На 2015 рік
На 2020 рік
• В містах та селищах
80%
100%
• В селах
20%
50%
•

Цільовий показник 8. Забезпечення дітей покращеними умовами
санітарії в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
(покращення умов санітарії і підключення дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів до систем водовідведення).
Індикатори:
• Збільшення кількості дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів, які підключені до систем водовідведення та каналізованих на
вигріб буде складати:
На 2015 рік
На 2020 рік
• В містах та селищах:
15%
25%
• В селах:
5%
15%
•

Цільовий показник 9. Зменшення протяжності трубопроводів
водовідведення та водопостачання, що перебувають в
аварійному стані.
Індикатори:
• Відсоток замінених аварійних трубопроводів має досягти:
•
На 2015 рік
На 2020 рік
• В містах з населенням
• більш 500 000 чол.
30%
50%
• В інших населених пунктах
15%
30%
•

Цільовий показник 10. Зменшення обсягу скиду стічних, шахтно кар’єрних
та колекторно-дренажних вод без очистки і недостатньо очищених.
Індикатори:
• Відсоток обсягу скиду стічних, шахтно-кар’єрних та колекторно-дренажних вод
без очистки і недостатньо очищених в поверхневі водні об’єкти має скласти:
•
На 2015 рік
На 2020 рік
• Для забруднених без очистки
3%
1,5%
• Для забруднених недостатньо
• очищених
15%
10%
• Цільовий показник 11. Підвищення ефективності роботи очисних споруд.
Індикатори:
• Кількість новозбудованих, реконструйованих, модернізованих очисних споруд
має скласти:
На 2015 рік
На 2020 рік
• Збудовано
25
60
• Реконструйовано
30
70
•

Цільовий показник 12. Розробка і затвердження планів управління
басейнами
• річок Дніпро, Дністер, Дунай, Тиса, Сіверський Донець, Південний Буг.
Індикатори:
•
На 2015 рік
На 2020 рік
• Розроблено План управління
Дунай, Тиса,
Дніпро, Дністер,
• басейнами річок
Південний Буг
Сіверський Донець
•

Цільовий показник 13. Підготовка та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні.
Індикатори:
• • Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання
має оприлюднюватися щорічно.
• Цільовий показник 14. Підготовка та оприлюднення Короткої доповіді
про прогрес у впровадженні Протоколу про воду та здоров’я.
Індикатори:
• • Коротка доповідь про прогрес у впровадженні Протоколу про воду та здоров’я
в Україні має готуватися та оприлюднюватися раз на три роки.
• Цільовий показник 15. Підвищення рівня обізнаності представників
центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
наукових установ, організацій і громадськості. Ознайомлення з
найкращими світовими технологіями водопостачання та водовідведення,
підвищення рівня громадської відповідальності щодо охорони водних
ресурсів.
Індикатори:
• • Проведення зустрічей, конференцій, семінарів, Міжнародного водного форуму
«AQUA UKRAINE» кожного року.
•

