Проект СІДА
«Забезпечення рівного права на
воду та санітарію»:
результати діяльності в с. Білики
ПМЕГО «Мама-86-Полтава»
Бережна Юлія

Проект «Забезпечення рівного права на воду та
санітарію в Україні»
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Виконавці проекту: Всеукраїнська екологічна громадська організація Мама-86
спільно з Швецьким міжнародним агентством з розвитку (SIDA)
В проекті приймає участь 12 регіонів України, в т.ч. і в Полтавській області.
Термін реалізації проекту – листопад 2014 – листопад 2016 р.
Мета проекту - посилення потенціалу місцевих громад для забезпечення
рівного права на воду та санітарію
Завдання проекту:
1. Проведення базового дослідження щодо доступу до води та санітарії у
цільових спільнотах.
2. Запровадження широкого громадського обговорення на рівні громад щодо
місцевих проблем доступу до води та санітарії.
3. Підвищення потенціалу місцевих органів влади та громад для реалізації
ефективних заходів щодо забезпечення рівного доступу до води та санітарії на
основі принципів ВООЗ.
4. Розробка Плана забезпечення безпеки води

с. Білики
• Населення – 5200 осіб (1733 домогосподарства, 2042
особи пенсійного віку)
• 83% населення мають централізоване водопостачання (8
свердловин – Бучацький горизонт)
• 70% населення використовує вигрібні ями і автономну
каналізацію (40%/30% )
• 17% населення ( 882 чол., м-н Поділ) не мають
централізованого водопостачання та водовідведення,
використовують свердловини (20-26 м), криниці (10-16 м)
• 4 школи (600 дітей); 1 дит. садок (130 дітей):
• 1 школа (80 дітей) – свердловина (23м), вуличний туалет
(м-н Поділ)

Ключові результати опитування мешканців с. Білики
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Результати моніторингу води (свердловина в школі
с. Білики, м-н Поділ)

ПОКАЗНИК

Нормативи
(не більше)
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Сухий залишок

1000 мг/дм3

2

Марганец

0,5 мг/дм3

1,38
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Залізо

0,5 мг/дм3

2,2
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Каламутність

3,5

4,64
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Натрій

200 мг/дм3

Фториди

0,7; 1,5 мг/дм3

Жорсткість загальна

10 ммоль/ дм3
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Висновки
• нерозуміння поняття «доступ до безпечної питної води та
санітарії»
• «географічна нерівність» в рамках одного населеного
пункту
• низька поінформованість (і, як наслідок, зацікавленість)
населення щодо проблем якості питної води та санітарії
• низький рівень залучення у обласні та регіональні
екологічні програми
• недостатня мотивація щодо вирішення екологічних
проблем
• низька ініціативність щодо співпраці (особливо з боку
представників сіл. влади)

Подальша робота:
• Реалізація Плану забезпечення безпеки води для школи мну Поділ
• Залучення експертів до аналізу ситуації з
водовідведенням: визначити пріоритетні проблеми та
можливі шляхи вирішення (наприклад участь у Обласній
програмі Питна Вода України)
• Інформаційна компанія для населення щодо безпечної
питної води та санітарії
• Підвищення рівня обізнаності представників
громадськості та сільської влади щодо механізму участі у
регіональних та обласних програмах, співпраці з бізнесом
та міжнародними організаціями

Дякую за увагу!

