
ЩО ТАКЕ ПРОЕКТ «КОЖНА КРАПЛИНА МАЄ ЗНАЧЕННЯ»?
У міру того як світ намагається побудувати екологічно більш стійке майбутнє, ми стикаємося з 
одним із найбільш серйозних викликів, пов`язаних із вкрай важливою взаємодією між водни-
ми, продовольчими та енергетичними ресурсами. 

З нагоди Всесвітнього дня води 22 березня 2012 року, що відзначався під гаслом «Водна і про-
довольча безпека», Генеральний секретар ООН Бан Кі-Мун закликав міжнародну спільноту за-
безпечити раціональне/стале використання найбільш важливого обмеженого ресурсу світу - 
води, для того, щоб виготовити достатній обсяг продуктів харчування та нагодувати населення 
Землі, кількість якого постійно зростає.

Нераціональне ставлення до поверхневих і підземних водних ресурсів у багатьох країнах світу 
призвели до змін клімату, забруднення навколишнього середовища, стихійних лих та виник-
нення пов’язаних із цим соціальних проблем. Тому управління водними ресурсами та їхній за-
хист стали вимогою часу. 

«Кожна краплина має значення» - це спільний проект Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй та компанії «Кока-Кола», метою якого є підвищити рівень розуміння насе-
ленням міст та селищ-партнерів ПРООН того, що водні ресурси планети обмежені, та залучити 
органи влади та організації громад до розв’язання цих проблем. 

Проект розроблений як регіональна ініціатива партнерства в країнах Європи та СНД. Його 
основними завданнями є забезпечення відповідального ставлення до водних ресурсів, за-
провадження нешкідливих навколишньому середовищу промислових технологій та під-
тримка раціонального управління водними ресурсами. Проект розрахований на 5 років і був 
розпочатий у 2007 році з пілотних проектів у Туреччині, Хорватії, Румунії, Казахстані та ще 
шістьох країнах, що межують із Чорним морем. В Україні реалізація проекту розпочалась у 
2009 році. Регіональний проект «Кожна краплина має значення» закінчується 30 квітня 2012 
року. В другій половині 2012 року планується запуск глобального проекту «Кожна крапли-
на має значення», до якого Україна має долучитися. Про новий проект буде повідомлено на 
сайті ПРООН. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ В УКРАЇНІ
Україна багата природними джерелами, проте вони не включені в систему природного водно-
го запасу через низьку спроможність водного забезпечення. Однак, часто природні джерела у 
населених пунктах є додатковими ресурсами води громадського користування. На сьогодніш-
ній день санітарний стан значної частини природних джерел, що знаходяться в містах, є неза-
довільним. Запобігти остаточному зникненню цих джерел може тільки активна участь громад 
у реалізації відповідних проектів та ініціатив та підвищення рівня відповідального ставлення 
населення до навколишнього середовища. 

Реалізація проекту «Кожна краплина має значення» розпочалась в Україні у 2009 році. До кінця 
2010 року проект здійснювався в  сільських громадах проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду».  Протягом цього періоду  було відновлено 15 природних дже-
рел в селах 12 областей України. Стан цих джерел було значно покращено завдяки мобілізації 
та об’єднанню зусиль громад,  місцевої влади, бізнесу та міжнародних організацій. Також були 
проведені навчання для майже 300 учнів, з метою виховання відповідального ставлення до 
водних ресурсів. У 2011-2012 роках проект «Кожна краплина має значення» реалізовується 
в містах проектом ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку». У 2011 
році було підтримано реалізацію 6 проектів громад по відновленню природних джерел в 5 міс-
тах України, а саме: Івано-Франківськ, Долина (Івано-Франківська область), Новоград-Волин-
ський (Житомирська область), Рівне та Тульчин (Вінницька область). 

ПРООН в Україні та компанія «Кока-Кола» за підтримки ТМ «BonAqua» спільно реалізовують в 
Україні проект «Кожна краплина має значення» для того, щоб підтримати: а) відновлення та 
захист природних джерел води, б) сприяння самоорганізації громади через спільні дії, та в) 
підвищення обізнаності молоді щодо збереження та захисту природних водних ресурсів і на-
вколишнього середовища. 

ЯК ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ПРОЕКТ?
Основні напрямки реалізації проекту «Кожна краплина має значення»:

1. Навчання з питань раціонального ставлення до водних ресурсів. 
Навчання здійснюється з метою посилення соціально відповідальної поведінки молоді по від-
ношенню до навколишнього середовища, а також з метою розвитку почуття персональної від-
повідальності та піклування про природу та водні ресурси зокрема:

а) для вчителів та дорослих членів шкільних громад – тренінги з методики викладання затвер-
дженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України курсу «Уроки для стійкого роз-
витку» та проведення занять щодо раціонального ставлення до водних ресурсів із забезпечен-
ням відповідною методичною літературою та підручниками; 
У 2011 році вже проведено 14 таких тренінгів, учасниками яких стали 383 вчителя гуманітарно-
го напряму з наступних міст: Івано-Франківськ, Рубіжне (Луганська обл.), Долина (Івано-Фран-
ківська обл.), Львів, Новоград-Волинський (Житомирська обл.), Калинівка (Вінницька обл.), Кі-
ровське (Донецька обл.), Євпаторія (АР Крим), Зуя (АР Крим), Рівне, Миколаїв, Саки (АР Крим), 
Нововолинськ (Волинська область), Житомир. У 2012 році проведено ще 5 таких тренінгів 
для вчителів наступних міст: Галич (Івано-Франківська обл.), Гола Пристань (Херсонська обл.), 
Джанкой (АР Крим), Вознесенськ (Миколаївська обл.) та Вінниця. Отримані знання вчителі мо-
жуть використовувати в наступних формах: курс за вибором, факультатив, гурток або викорис-
тання окремих тем курсу під час класних годин. 

б) для школярів – навчально-ігрові тренінги на тему «Відповідальне ставлення до водних ре-
сурсів», конкурсні завдання, поширення отриманих знань серед учнів молодших класів, участь 
у розробці сценарію відкриття відновленого джерела.
Наразі вже проведено 5 таких тренінгів для 100 учнів загальноосвітніх шкіл міст-партнерів 
ПРООН/МПВСР, в яких здійснюються проекти по відновленню природних джерел.

2. Підвищення дієздатності місцевих громад.  
Розвиток здатності членів громади спільно вирішувати  проблеми місцевого розвитку шляхом 
об’єднання власних зусиль для реалізації ініціатив сталого розвитку через відродження при-
родних водних джерел і створення рекреаційних зон навколо них (проекти громад).

Відібрані на конкурсних засадах проекти шкільних громад передбачають відродження унікаль-
них для свого міста природних джерел та створення навколо них зони громадського відпочинку. 

Реалізація проектів відбувається силами шкільних громад завдяки громадсько-приватному парт-
нерству – співробітництву органів місцевого самоврядування (міських рад, відділів/управлінь 
освіти та ін.), громад та проекту «Кожна краплина має значення». Шкільна громада включає учнів 
старших класів, членів батьківських комітетів та педагогічних колективів. Проекти по відновленню 
природних джерел фінансуються за схемою: вартість проекту = 10% внесок громади + 45% внесок 
міської/селищної ради + 45% внесок ПРООН за фінансової підтримки компанії «Кока-Кола». 

У 2011 році відібрано 6 проектів з відновлення природних джерел води загальною вартістю 792 
808 грн. у наступних містах: Новоград-Волинський, Долина, Івано-Франківськ, Рівне і Тульчин. 

Найкращі проектні пропозиції обиралися за наступними критеріями: зобов’язання громади та 
місцевої влади взяти участь у фінансуванні відновлення джерела та його подальшому утриман-
ні, проектна заявка від громади на отримання гранту для реалізації проекту, готовність грома-
ди брати участь в подальшому утриманні відновленого джерела, тощо.

3. Проведення комунікаційних та PR заходів.
В рамках проводяться кампанії з поінформованості громадськості на місцевому рівні, що пе-
редбачають: проведення тематичних прес-конференцій, прес-турів, розробку та тиражування 
навчальних відеоматеріалів, розміщення біл-бордів із соціальною рекламою в містах-партне-
рах, розробка та видавництво буклетів та інші види роботи. 

У січні 2012 року проведено конкурс та відібрано 11 інформаційних кампаній з раціонального 
водокористування, які будуть реалізовані у 12 містах-партнерах ПРООН/МПВСР.
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Де знайти додаткову інформацію?

Інформація про проект «Кожна краплина має значення»: 

Офіційна сторінка Програми розвитку ООН в Україні: http://undp.org.ua
Програма розвитку ООН в Україні.
Контактна особа: Тетяна Кудіна, Спеціаліст з координування проектів
01601, м. Київ, Кловський узвіз, 1.  Тел.: 044-253-93-63

Офіційна сторінка проекту «Муніципальна програма врядування та місцевого 
розвитку»: http://msdp.undp.org.ua
Проект ПРООН «Муніципальна програма врядування та місцевого розвитку» 
Контактна особа: Ольга Осауленко, Спеціаліст з місцевого розвитку ПРООН/МПВСР
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, поверх 7-й (кабінети 713-715),
Тел.: 044-584-34-75, факс: 584-34-76

Empowered lives.
Resilient nations.

Кожна 
краплина 
має значення

Проект ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» 
був започаткований у 2004 р. із метою сприяння розвитку місцевого самоврядування 
у містах України задля покращення рівня якості життя мешканців міст за рахунок впро-
вадження механізмів самодопомоги. Програма співпрацює із організаціями громад, 
освітніми установами, місцевими неурядовими організаціями та місцевими органами 
самоврядування 24 міст та 5 селищ міського типу України та іншими партнерами гро-
мадського та приватного секторів на місцевому рівні щодо впровадження відповідних 
механізмів для забезпечення сталого розвитку. З 2004 р. було підтримано 294 проектів 
місцевих громад загальною вартістю 33550,55 млн. грн.
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