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Протокол запроваджує та розвиває
норми Оргуської конвенції : Ст.5
• « i) доступ до Інфо та участь громадськості у процесі прийняття
рішення з питань В і З необхідні, … задля:
покращення якості рішень, що приймаються і сприяння їх впровадженню,
забезпечення інформування громадськості ..
надання громадськості можливості висловити своє занепокоєння та
надання можливості державном органам належним чином враховувати
таке занепокоєння…
.доступ до судового та адміністративного перегляду відповідних

рішень…;
• l) рівноправний доступ до води має бути забезпечено всім
членам суспільства,
• m) ..фіз. і юр. особи та заклади.. мають.. сприяти охороні
водного середовища і збереженню ВР; та
• n) в процесі виконання Протоколу належним чином необхідно
враховувати місцеві проблеми, потреби та знання..
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Протокол передбачає участь
громадськості: Ст.6
• Встановленні/перегляді національних та місцевих
цільових показників (Н/МЦП)
• Участь у механізмах координації впровадження П
•

Розробці планів заходів досягнення Н/МЦП і у
впровадженні

Протокол щодо доступу до І
• Ст.8 Системи реагування: нагляду/контролю та
раннього попередження –iii) поширення усієї
наявної І про ризики серед населення, яке може
постраждати від В.загроз
• Ст.9 Підвищення обізнаності громадськості,
освіта, підготовка , науково-дослідні та технічні
роботи і інформація
• Ст.10 – Інформування громадськості

Україна – Сторона Протоколу
1999: підписала Протокол у Лондоні
2003: ратифікувала П., затвердила План заходів
2006: створена Міжвідомча РГ - механізм координаціїї
2008-2011: Норв.-укр проект Міжнародної допомоги з встановлення НЦП
2011: затверджені НЦП до Протоколу Наказом Мінприроди
2010, 2013, 2016: Короткі доповіді про прогрес впровадження
2017-2018: перегляд НЦП та плану заходів
допомога ЄЕК ООН в рамках проекту «ВІ ЄС+»

Проект перегляду НЦП та Плану
заходів
Вересень –грудень 2017 : Фаза І: підготовка Ситуаційного
аналізу
у 20 цільових областях відповідно ст.6 .2 Протоколу.
Базовий рік – 2015
Команда 8 українських та 2 міжнародних експертів від ЄЕК
ООН, координація проекту - ВЕГО «МАМА-86»
Березень 2018 : схвалено МРГ «Технічний звіт щодо
аналізу ситуації щодо законодавчих, інституційних та
змістовних аспектів в 20 цільових областях Протоколу
про воду та здоров’я для перегляду національних
цільових показників України»
опубліковано на вебсайті «ЄС ВІ+»:
http://euwipluseast.eu/images/PDF/BLA_English.pdf

Проект перегляду НЦП та Плану
заходів
Квітень –листопад 2018: Фаза ІІ: перегляд НЦП та Плану заходів їх
досягнення
з урахуванням ЦСР 6 ( глоб. та національними) + цілями і завданнями
та заходами євроінтеграції у водному секторі
5 липня 2018: експерти підготували проекти документів
12-26 липня – початок роботи над коментарями від Мінприроди
6 грудня 2018– представлення та обговорення проекту НЦП на
засіданні МРГ - ЦОВВ
19-20 грудня – національні громадські обговорення/консультації..
Січень 2019 – остаточний проект НЦП та Плану Заходів для
затвердження

Регіональні семінари за
підтримки ГВП-Україна
обговорення ЗС національних та місцевих
пріоритетних областей дії Протоколу:
∗ 17 серпня 2018 в Новій Каховці – Нижнє
Придніпров’я: Херсонська, Миколаївська і
Запорізька ;
∗ 4 вересня 2018 в м. Кропивницький, ЗС
Кіровоградської області

Цільові області відповідно статті 6.2
Протоколу
:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

1. якість питної води
2.скорочення спалахів/випадків захворювань, пов'язаних з В
3. доступ до ПВ 4. Доступ до санітарії
5.рівні роботи систем ВП та 6. систем санітарії
застосування визнаних кращих практик 7.ВПта 8. Санітарії
наявність скидів неочищених 9.стічних вод і 10. зливових вод
11. якість скидів стічних вод з ОС 12. захоронення -повторне використання
мyлу з систем санітарії,
13. якість стічних вод на полив, 14. якість вод в джерелах П ВП,
15. якість вод для купання, 16. якість вод для аквакультури,
17. застосування кращих практик для управління закритими водоймами для
купання
18.визначення та ремедіація особливо забруднених місць,
19. ефективність систем управління, розвитку, захисту та використання ВР
20. періодичність публікації інформації про якість питної води та інш. вод, які
мають відношення до Протоколу

Методика перегляду НЦП
І. А. визначення проблем та встановлення пріоритетів у цільовій області
∗
∗
∗
∗
∗

1) оцінка виконання/невиконання існуючого законодавства
2) виявлення прогалин в законодавстві, системах моніторингу або управління інформацією
3) виявлення питань, які (доведено або передбачається) мають прямий вплив на здоров’я;
4) виявлення масштабів та рівнів пріоритетів: національний або місцевий
5) виявлення впливу зміни клімату, де це потрібно.

ІІ. Б. підготовка проектів НЦП, плану дій та індикаторів з урахуванням:

∗
∗
∗
∗
∗

1) відповідних показників та індикаторів ЦСР 6
2) планів імплементації відповідних Директив ЄС
3) діючих галузевих державних цільових програм
4) фінансування відповідних заходів
5) можливих заходів адаптації до зміни клімату.

ІІІ. Додатки №1 – таблиця НЦП та індикатори прогресу
∗ №2 – таблиця до Плану заходів для досягнення НЦП

Результати роботи експертів
∗ для 10 ЦО, де визначені НЦП у 2011 зроблено
перегляд та конкретизація з урахуванням ЦСР 6 та
євроінтеграційних завдань
∗ для решти 10 ЦО розроблені НЦП , головним чином
щодо налагодження моніторингу і розвитку
законодавчих засад

Зв'язки НЦП з ЦУР та Директивами
ЄС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЦО Протокола
якість питної води
скорочення спалахів/випадків захворювань з В
доступ до ПВ
доступ до С
рівні роботи систем ВП
рівні роботи систем Водовідведення-С
застосування визнаних кращих практик ВП
застосування визнаних кращих практик ВВ
наявність скидів неочищених стічних вод
наявність скидів неочищених зливових вод
якість скидів стічних вод з ОС
Захоронення/повтор. використання мyлу з С систем
якість стічних вод на полив
якість вод в джерелах П ВП
якість вод для купання
якість вод для аквакультури
застосування кращ. практик -басейни для купання
визначення та ремедіація особл. забруднених місць
Ефек-сть систем управління, захисту використання ВР
періодичність публікації інфо про якість ПВ та інш. В

ЦУР 6
6.1

Директива ЄС
Д по Питній воді

6.1
6.2
6.2
6.1
6.2
6.3

Д по Питній воді
Д про очистку міськіх
Д по Питній воді
Д про очистку міськіх СВ
Д по Питній воді
Д про очистку міськіх СВ
Д про очистку міськіх СВ

6.3

Д про очистку міськіх СВ
Д по ПВ, Нітратна Д

6.5.1

Нітратна Д
ВРД
Д по питній воді






















Завдання громадських консультацій:
- Підвищити обізнаність громадськості щодо Протоколу про
воду та здоров’я, його завдання, хід впровадження в Україні
та зв’язок з іншими процесами: ЦСР, євроінтеграцією
- Представити проект перегляду НЦП та проект Плану заходів
їх досягнення
- Провести публічні обговорення та збір коментарів від
заінтересованих сторін до проектів документів
- Представити та обговорити проект глави «Вода і здоров’я»
до Водної стратегії України
- Поширити знання щодо принципів водного врядування та їх
впровадження в Україні

Дякую за увагу !
www.mama-86.org

