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Угода про асоціацію між Україною та ЄС (УА) є потужним зовнішнім чинником,
який впливає та задає вектор реформування управління водними ресурсами в Україні,
забезпечує впровадження цінностей та принципів належного врядування у водній
галузі.
В основі ефективного управління водними ресурсами лежить належна
законодавча база (принципи ефективного водного врядування ОЕСР). Водні
Директиви ЄС, які визначила Україна для впровадження (6 Директив ЄС: Водна
рамкова Директива, Рамкова Директива про морську стратегію, Директива по питній
воді, Директива про очистку міських стічних вод, Нітратна Директива та Директива
про ризики затоплення) є прикладом кращих практик в галузі водного врядування і їх
належна транспозиція в українське водне законодавство та імплементація забезпечить
основу всім напрямкам реформи водного сектору в Україні. Україна обрала шлях
апроксимації — поступового наближення до норм та стандартів ЄС і динаміка та
якість цього процесу визначається готовністю суспільства сприйняти та адаптувати ці
стандарти управління водними ресурсами.
За останній рік значно активізувалася робота щодо гармонізації водного
законодавства, підготовлено проекти та частково вже закріплено на рівні законів та
підзаконних актів зміни щодо реформ водного врядування та розвитку інтегрованого
управління водними ресурсами (ІУВР) за басейновим принципом. Зокрема,
затверджено Закон про внесення змін до ВКУ щодо ІУВР, Положення про басейнові
ради, підготовано проекти Положень про Державний водний моніторинг та інші.
Наразі саме ця робота над реформою законодавчої бази є основною найбільш
результативною роботою в рамках реформування водної галузі, на якій зосереджені
зусилля та ресурси. До кінця 2017 року етап гармонізації водного законодавства
України до вимог ЄС має бути завершений. Слід зазначити, що робота ведеться
спеціальною робочою групою при Мінприроди, яка активно діє і є відкритою для
участі всіх бажаючих заінтересованих сторін. Робота цієї РГ може слугувати
прикладом впровадження принципів належного врядування щодо відкритості діалогу
та участі всіх заінтересованих сторін. Проте результативність та якість рішень
свідчить про складність завдання реформування водного законодавства.
Зрозуміло, що Україна пішла шляхом апроксимації — наближення
законодавства України до норм та вимог водного законодавства ЄС. І результати
наближення, які нині затверджені або чекають на схвалення відображають ступінь
готовності українського суспільства в цілому та рівня освіченості, розуміння
сучасних підходів та знань щодо належного водного врядування тих, хто займається
реформою законодавства. Радянські підходи ще залишаються в силі, а нові принципи
та підходи не набрали необхідної підтримки, навіть, серед тих, хто працює над
реформами. Вже багато разів звучала критика з боку ГВП-України щодо того, що в
новому наближеному до ВРД ЄС Законі Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними
ресурсами за басейновим принципом (4 жовтня 2016 р.№ 1641-VIII ) важко відшукати
визначення мети управління водними ресурсами (непряме згадування про мету
зазначено в Статті 13-2. Плани управління річковими басейнами(ПУРБ): «ПУРБи
розробляються та виконуються з метою досягнення екологічних цілей, визначених
для кожного району річкового басейну, у встановлені строки... воно потайки виникає

в статті , яка стосується класифікації стану водних масивів), в той час, як у ВРД
Стаття 1 «Мета» та Ст.4 «Екологічні цілі» та в документах Спільної Стратегії
Впровадження ВРД все починається з визначення мети та цілей управління водними
ресурсами в ЄС — охорони всіх вод, «досягнення доброго стану всіх вод не пізніше
через 15 років після дати вступу в силу...» ВРД. Визначення цілей водного врядування
є одним з важливих вихідних моментів ефективного врядування, а саме формування
водної політики, стратегії, ПУРБ.
Ще один приклад, що демонструє рівень готовності до реформування водного
сектору в Україні, стосується створення басейнових органів які мають впроваджувати
басейновий принцип управління водними ресурсами: БУВРи та Басейнові ради.
Сьогодні у положеннях про Басейнові ради і в Законі № 1641-VIII зафіксовано, що це
дорадчі органи при Держводагентстві, так само як БУВРи — це підрозділи цього
Агентства. Україна поки не готова визнати необхідність перерозподілу влади,
ресурсів та відповідальностей нового водного врядування за басейновим принципом.
Шлях до Басейнових рад — як водних парламентів може бути довгий для України,
але дискусії та круглі столи на тему структурних реформ вже відбуваються в нашому
суспільстві.
Імплементація гармонізованого водного законодавства потребує своєчасного
проведення інституційно-організаційних реформ і впровадження нових інструментів
водного менеджменту: програм моніторингу водних ресурсів, Планів управління
річковими басейнами, фінансових інструментів і інших.
Задля ефективності реформ водного сектору потрібна значна робота як з боку
освіти та просвіти, підняття рівня знань та практичного досвіду з належного водного
врядування серед ключових стейкхолдерів, включаючи ЦОВВ та місцеві органи
влади, БУВРи та водокористувачів, операторів і виробників водних послуг; так і
налагодження постійного діалогу та залучення до процесу планування: прийняття,
впровадження, моніторингу і оцінки прогресу виконання водних рішень.
Важливо також зазначити, що крім впровадження шести водних Директив ЄС,
відповідно до УА Україна має також виконати ще зобов’язання щодо розробки
галузевої стратегії для сектору якості води та управління водними ресурсами.
Розробка стратегічних документів також є прикладом кращих практик водного
врядування, що передбачає формулювання країною за участю всіх стейкхолдерів
бачення, стратегічних цілей, принципів та визначення основних істотні питань
управління водними ресурсами на найближчі 10–15років. Нині, коли вже на
глобальному рівні визначені рамки сталого розвитку до 2030 року, встановлені Цілі
сталого розвитку (ЦСР), в тому числі ЦСР 6 по воді та санітарії, коли Україна має
низку міжнародних зобов’язань на рівні пан-європейського регіону: Водна конвенція
ЕЄК ООН 1992 року, Протокол про воду та здоров’я до цієї конвенції і також
зобов’язання щодо євроінтеграції та імплементації ВРД ЄС, розробка/прийняття
Водної стратегії країни має стати пріоритетом розвитку національної водної політики
та кроком до належного водного врядування в Україні. На 28 листопада 2017 р.
в рамках Національного політичного діалогу, який організує Мінприроди у співпраці
з ОЕСР та за підтримки проекту ЄС «Водна ініціатива ЄС+» заплановано обговорення
питання розробки Водної стратегії України. Слід зазначити, що вже з 2010 року було
кілька ініціатив з боку науковців та громадських організацій щодо підготовки Водної
стратегії. Зокрема у 2010–2011 була спроба підготувати стратегічний документ
Інститутом водних проблем і меліорації НААНУ. З 2015 року питання необхідності
водної стратегії піднімалося на Конференції «Вода і довкілля» в рамках Форуму
АКВА Україна -2015 -2016. Також, Глобальне водне партнерство України у 2016 році

ініціювало національний діалог «Переосмислення водної безпеки для України», в
рамках якого відбулися мультисекторальні консультації щодо формулювання
ключових елементів національної водної стратегії.

