
ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЮРИДИЧНА МОДЕЛІ 
ОБ’ЄДНАННЯ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ

Проведення заходу стало можливим завдяки 
підтримці американського народу, наданій через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у 

рамках Програми USAID з аграрного і сільського 
розвитку (АГРО).



МЕТА ТА ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1. Ціль презентації – опис порядку створення та діяльності ОВК, особливостей її правового статусу.

2. Цільова аудиторія:
• Користувачі та власники земельних ділянок с\г призначення, на яких здійснюється або може

здійснюватися водокористування для потреб гідротехнічної меліорації;
• Працівники органів державної та місцевої влади (та підпорядковані організації), що

управління об’єктами меліоративної системи;
• Працівники Державного земельного кадастру, інших державних органів.

!!!Важливо
Презентація базується на
редакції проекті закону України
«Про організації
водокористувачів та
стимулювання гідротехнічної
меліорації земель» (реєстр. №
5202-д від 13.08.2021), що
прийнята основу 08.09.2021 року
та напрацювань ГС «ВАР» щодо
необхідних змін до зазначеного
законопроєкту.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ОВК - організація водокористувачів
ТО- територія обслуговування організації водокористувачів
ОМС – орган місцевого самоврядування
ДЗК – Державний земельний кадастр
ЦООВ – Центральний орган виконавчої влади
КМУ – Кабінет Міністрів України
Уповноважений орган – Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ЗМІСТ:
1. ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО СТВОРЕННЯ ОВК 

• АЛГОРИТМ ДІЙ ЗІ СТВОРЕННЯ ОВК
• УТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ
• ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВК
• УСТАНОВЧІ ЗБОРИ 
• РЕЄСТРАЦІЯ ОВК 
• ВНЕСЕННЯ ДО ДЗК ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЛІОРАТИВНУ МЕРЕЖУ ТА ЗМІНА 

ТО ОВК
• НАБУТТЯ ОВК ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОВК
• НЕОБХІДНІ ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ
• ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ
• ПРИМІРНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
• РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: ЗАГАЛЬНІ

ЗБОРИ
• РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: ВИКОНАВЧІ

ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ.
• ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ОВК.
• ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГИ ОВК.
• ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТИ ІНЖЕНЕРНОЇ

МЕЛІОРАТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.
• ДОГОВІРНА МОДЕЛЬ РОБОТИ (МАТРИЦЯ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ).
• ПЕРЕЛІК ФУНКЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ОВК.
• ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОВК, ЯК НЕПРИБУТКОВОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ.

3. ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
• ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
• ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ. КОШТОРИС.

4. ЗАКОНОДАВЧІ РИЗИКИ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ОВК
• ПІДЗАКОННІ АКТИ, РОЗРОБКА ЯКИХ НЕОБХІДНА ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ

ЗАКОНУ ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ОВК.
• КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДРУГОГО ЧИТАННЯ ПРОЄКТУ

ЗАКОНУ «ПРО ОВК».

5. СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ОВК
• ОТОЧЕННЯ ОВК.
• МАТРИЦЯ ВПЛИВУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН.

6. ДОПОМІЖНІ СЛАЙДИ (ДОДАТКИ)
• РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ЗА СИСТЕМОЮ «ОСНОВНІ/ДОДАТКОВІ ГОЛОСИ». .

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ.
• ПРИКЛАД: РОЗРАХУНОК ГОЛОСІВ ЧЛЕНІВ ОВК ЗА СИСТЕМОЮ

«ОСНОВНІ/ДОДАТКОВІ ГОЛОСИ».

7. КОНТАКТИ

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ДОРОЖНЯ КАРТА СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВОДОКОРИСТУВАЧІВ
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АЛГОРИТМ ДІЙ ЗІ СТВОРЕННЯ ОВК

Повідомлення про проведення
установчих зборів публікується
на офіційному веб-сайті
центрального органу виконавчої
влади, який реалізує державну
політику у сфері гідротехнічної
меліорації земель.

До території обслуговування ОВК
включаються земельні земельні
ділянки с\г призначення,
меліорація яких здійснюється або
може здійснюватися технологічно
цілісними з відповідними точками
водовиділу об’єктами
меліоративної системи

Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про відповідну 
меліоративну мережу та її складові 
частини

Утворення 
ініціативної групи

збір інформації про меліоративну систему, перелік земельних 
ділянок, що нею обслуговується, для визначення території 
обслуговування та можливих членів ОВК

Підготовка до проведення та 
оголошення установчих зборів 

Установчі збори та прийняття рішення про 
створення ОВК

Реєстрація ОВК у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Замовлення документації із землеустрою 
щодо визначення меліоративної мережі

Рішення Уповноваженого органу та/або ОМС про передачу у власність 
ОВК об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних мереж

Акт приймання-передачі ОВК об’єктів інж. 
інфраструктури меліоративних мереж

І

ІІ
ІІІ

IV

V
Державна реєстрація прав власності ОВК на меліоративну мережу
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УТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ1

Утворення ініціативної групи краще
оформити протоколом, в якому визначити:
- мету створення Ініціативної групи -

створення ОВК;
- її персональний склад;
- земельні ділянки (територію), яку

представляє Ініціативна група;
- перелік завдань, що буде вирішувати

Ініціативна група;
- уповноваженого представляти

інтереси Ініціативної групи.
Протокол зборів Ініціативної групи може
бути підставою створення запитів до
відповідних органів, установ і організацій
на отримання даних щодо наявної
меліоративної мережі або можливості її
створення (відновлення).

Формується з потенційних засновників ОВК на добровільних засадах – користувачі
(власники) земельних ділянок, які входять в територію обслуговування організації.
Функції:
• Направляє запити до державних органів для отримання інформації, необхідної для

визначення ТО ОВК (запити направляються власниками та користувачами
земельних ділянок);

• Формує перелік користувачів (власників) земельних ділянок, що входять до ТО ОВК;
• Повідомляє користувачів (власників) земельних ділянок, що входять до ТО ОВК про

проведення установчих зборів не пізніше, ніж за 14 днів (строк може бути
змінений в законопроекті до 2 читання);

• Збирає та обробляє пропозиції про зміну порядку денного установчих зборів;
• Звертається до уповноваженого органу з питань гідротехнічної меліорації про

публікацію на сайті оголошення про проведення загальних зборів (не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення зборів);

• Забезпечує проведення установчих зборів.

1 У разі включення до території обслуговування організації земельної ділянки (ділянок) лише одного власника (користувача) 
створення організації здійснюється за рішенням такого власника (користувача), відповідно буде не ініціативна група, а Ініціатор.
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ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ОВК

1 джерелом води (точкою водовиділу) також може бути: став, річка, став-накопичувач, 
свердловина
2є непрацююча НС або передбачено проєктом або надано підтвердження можливості 
зрошення від підприємства, що обслуговує зрошувальні мережі

Джерела відомостей про меліоративну мережу:
1. Документація із землеустрою.
2. Державний земельний кадастр (перелік ділянок с\г призначення, які
обслуговуються меліоративною мережею).
3. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про зареєстровані
права на об'єкти, що входять до складу меліоративної системи.
4. Уповноважений орган та установи, організації, що належать до сфери
їх управління надають:
• а)інформацію про осіб, надання послуг яким забезпечується із

використанням точки водовиділу, що забезпечує гідротехнічну
меліорацію земельної ділянки власника, що звертається за
інформацією);

• б) відомості про кадастрові номери земельних ділянок, гідротехнічна
меліорація яких забезпечується із використанням відповідної точки
водовиділу, назву та місце розташування меліор. мережі та джерело
зрошення (у разі їх наявності);

• в) відомості про територію (земельні ділянки), на яких можливе
відновлення гідротехнічної меліорації у разі капітального ремонту
насосної станції (іншої гідротехнічної споруди) або будівництва нової;

• г) схеми об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних мереж, що
забезпечують забір, доставку, відведення води для потреб
водокористувачів.

Інформація надається за
запитом користувачів
(власників) земельних
ділянок, гідротехнічна
меліорація яких
здійснюється або може бути
відновлена, безоплатно
протягом 30 днів.
Якщо відповідної інформації
немає, то ініціативна група
(ініціатор) самостійно
визначає земельні ділянки,
які включаються до території
обслуговування організації.

ГНС

НС-1

НС-2

Гідротехнічна 
меліорація може 

бути2

Гідротехнічна 
меліорація є

НС-3

Може бути ТО ОВК
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УСТАНОВЧІ ЗБОРИ 

Установчі збори проводяться за будь-якої кількості учасників.

Розподіл голосів – користувач (власник) земельної ділянки має 1
основний голос + додаткові голоси (площа земельної ділянки
(ділянок) користувача (власника) пропорційно до площі території
обслуговування організації)1

Приймають рішення про:
- Створення ОВК;
- Затвердження статуту ОВК;
- Доручення уповноваженій особі здійснити дії для державної

реєстрації ОВК;
- Розмір і порядок внесення вступних внесків (за

необхідності);
- Компенсацію витрат ініціативної групи на підготовку зборів;
- Створення та обрання органів управління.

Рішення про створення ОВК та визначення ТО ОВК
приймається, якщо за нього проголосувало:
- більше 50 % основних голосів користувачів (власників) 
земельних ділянок, які взяли участь в установчих зборах та
- більше 50 % додаткових голосів користувачів (власників) 

земельних ділянок, які взяли участь в установчих зборах. 

Членство в ОВК набувають лише ті, хто проголосував
ЗА створення ОВК.

Інші рішення приймаються, якщо за них
проголосували одночасно більше 50 % основних та
додаткових голосів користувачів (власників) земельних
ділянок, які проголосували за створення організації.

Засновником ОВК можуть бути:
- власники земельних с\г ділянок, які не передані в

користування та
- користувачі с\г ділянок, які передані в

користування (згода власника такої земельної
ділянки не вимагається),

- якщо на таких ділянках здійснюється
водокористування для потреб гідротехнічної
меліорації або існує технічна можливість
здійснення водокористування.

Створення організації з одним членом, якщо до ТО
включається лише його земельна ділянка можливе за
його рішенням, яке оформлюється протоколом.

Рішення про створення ОВК
при наявності декількох
точок водовиділу
приймається, якщо за нього
проголосувало одночасно
більше 50% основних та
додаткових голосів
користувачів (власників)
земельних ділянок,
гідротехнічна меліорація
яких забезпечується
кожною такою точкою
водовиділу.

1 детально про систему розрахунку кількості голосів, в том числі, додаткових 
голосів дивиться у додатках до Презентації

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



РЕЄСТРАЦІЯ ОВК 

Інтереси ОВК при здійсненні реєстраційних дій представляє особа, яка уповноважена
Установчими зборами.

ОВК реєструється в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.

Документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ і організацій необхідно
подати податковим органам протягом 10 днів з дня державної реєстрації в ЄДР.

ОВК може діяти на підставі статуту, затвердженого установчими зборами або на
підставі модельного статуту1.

1 затверджується Кабінетом Міністрів України

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ВНЕСЕННЯ ДО ДЗК ВІДОМОСТЕЙ ПРО 
МЕЛІОРАТИВНУ МЕРЕЖУ ТА ЗМІНА ТО ОВК

Рішення про зміну ТО приймається
загальними зборами ОВК.
ОВК зобов’язана замовити
документацію із землеустрою щодо
визначення меліоративної мережі та
подати заяву про включення
меліоративної мережі до ДЗК.
При включенні додаткової
земельної ділянки до ТО витрати на
замовлення документації з
землеустрою для зміни відомостей в
ДЗК несе власник (користувач)
додаткової земельної ділянки.
Фінансування проведення
внутрішньогосподарських
трубопроводів, які забезпечують
подачу та/або відведення води на
земельну ділянку нового члена ОВК
здійснюється за рахунок такого
члена

ТО ОВК:

1

2 3

може включати суміжні земельні ділянки за
зверненням власників (користувачів) та
відсутності надлишку потужності насосної
станції та/або пропускної здатності
меліоративної мережі:
- якщо власник (користувач) зобов’язується
фінансувати збільшення потужності насосної
станції та/або заміни трубопроводу,
- існує технічна можливість таких робіт.

обов’язково включає суміжні земельні ділянки за
зверненням їх власників (користувачів) у разі
наявності:
- надлишку потужності насосної станції,
- пропускної здатності меліоративної мережі ОВК.

обов’язково включає всі земельні ділянки,
меліорація яких здійснюється або може
здійснюватися технологічно цілісними з
відповідними точками водовиділу об’єктами
меліоративних систем (згідно з проектною
документацією), незалежно від того чи наявні на
день виготовлення документації із землеустрою
об’єкти, що були збудовані (розміщені) для
гідротехнічної меліорації таких ділянок.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



НАБУТТЯ ОВК ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ 
МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

Передача у власність ОВК :
Рішення про передачу ОВК у 

власність приймається протягом 20 
днів з дати отримання заяви щодо:

• однієї меліоративної мережі
технологічно цілісні з точкою
водовиділу, які забезпечують
гідротехнічну меліорацію
земельних ділянок, що входять до
ТО;

• декількох меліоративних мереж у
разі включення до ТО всіх
земельних ділянок, гідротехнічна
меліорація яких забезпечується з
використанням відповідних мереж.

За Заявою ОВК безоплатно 
передаються такі об’єкти 

інфраструктури міжгосподарських 
та внутрішньогосподарських 

меліоративних систем державної, 
комунальної власності або 

безхазяйні1:

Канали державного значення та
об’єкти приватної власності не
передаються ОВК.
Об’єкт, який знаходиться в оренді,
передається без згоди орендаря.
Насосна станція передається
обов’язково у разі входження до
ТО всіх зем. ділянок, точки
водовиділу яких розташовані на
каналі, а така насосна станція
забезпечує забір води із джерела
зрошення та її подачу у цей канал.
У передачі буде відмовлено
якщо: (1) об’єкт не належить до
мел. мережі, що забезпечує
меліорацію зем. ділянок, які
входять до ТО, (2) є власністю
іншої ОВК.

• Здійснюється протягом місяця
з дати прийняття рішення;

• Оформлюється актом прийому
–передачі;

• Здійснюється разом з наявною
технічною документацією.

• державної власності – ЦООВ,
що управляє відповідними
об’єктами;

• комунальної власності та
безхазяйних об’єктів –
виконавчим органом
місцевого самоврядування,
уповноваженим відповідною
сільською, селищною,
міською радою.

1 Рішення про відмову в передачі або не прийняття ніякого рішення може бути оскаржено ОВК в суді

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



НЕОБХІДНІ ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ

1. Статут, який затверджений рішенням Загальних зборів (або Модельний статут, що затверджений КМУ).
2. Положення про діяльність органів управління ОВК (не обов’язково).
3. Правила надання послуг ОВК щодо забору води із точки водовиділу, її доставки водокористувачу та її

відведення.
4. Внутрішні технічні регламенти робіт з обслуговування та проведення робіт на об’єктах меліоративної

мережі.
5. Документи, що оформляють трудові відносини:

• Накази про прийняття на роботу ,звільнення, відпуски тощо;
• Посадові інструкції;
• Інструкції з техніки безпеки тощо.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
Основний принцип – добровільне
членство.
Основними перевагами членства є
можливість приймати рішення щодо
діяльності ОВК та переважне право
на отримання води у випадку
обмеженості ресурсу.
Члени зобов’язані дотримуватися
рішень Загальних зборів ОВК та вимог
статуту, в тому числі сплачувати
вступні та цільові внески, якщо такі
визначені рішенням загальних зборів.
!!!В редакції законопроекту до 2
читання пропонуються зміни щодо (1)
наявності дозволу на
спецводокористування, як
обов’язкової умови членства, і також
(2) набуття статусу члена після сплати
вступного внеску, якщо встановлена
обов’язковість його сплати

• Членом ОВК можуть бути:
• (А) власники земельних с\г ділянок, які не передані в користування,
• (Б) користувачі с\г ділянок, які передані в користування на правах оренди, суборенди,

емфітемзису (згода власника такої земельної ділянки не вимагається), що входять до ТО
, на яких здійснюється водокористування для потреб гідротехнічної меліорації або існує
технічна можливість здійснення водокористування.

• Членами в подальшому можуть бути власники (користувачі) зем. ділянок, які входять до ТО
• ОВК зобов’язана надати членство користувачу (власнику) земельних ділянок, що

відповідають вказаним вимогам
• Підтвердженням відповідності критеріям участі в ОВК є: зареєстровані права власності чи

користування зем. ділянкою с/г призначення у відповідному реєстрі, що визначають
належність ділянки до ТО ОВК.

• Припинення членства:
• добровільний вихід;
• смерть члена (визнання померлим або безвісно відсутньою), ліквідації члена -

юридичної особи;
• припинення права власності або користування земельних ділянок, передача в

користування (або суборенду) всіх земельних ділянок, включених до ТО.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ПРИКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
Закон визначає обов’язкові
елементи корпоративної
структури, наприклад, створення
Правління, але формування
органів і структурних
підрозділів управління ОВК є
компетенцією Установчих і
Загальних зборів.
Ймовірно, що концепція
ієрархічної лінійно-
функціональної організаційної
структури, буде найбільш
прийнятною для ОВК: чіткий
розподіл праці; ієрархічність
управління; наявність
формальних правил і норм;
кваліфікаційні вимоги до посад.
Кілька ОВК може обслуговувати
одна спеціалізована організація.

1,2 можуть не утворюватися у разі створення малих і середніх ОВК. Виконавчий директор 
не може бути членом організації. Рекомендовано наймати Виконавчого директора на 
виконання операційних функцій.
3 крім колегіального органу – Правління, функції виконавчого органу  можуть покладатися 
одноособово на – Голову ОВК.
4 Необхідно мати в штаті організації у сезон зрошення для координації дій з 
підприємствами-постачальниками води з джерел зрошення. 

Пр
ав

лі
нн

я3

Виконавчий 
директор2

Спеціаліст з обліку та 
розрахунків

Бухгалтер

Головний інженер

Інженер-електрик

Юрист

На
гл

яд
ов

а 
Ра

да
1

Інженер-механік

Ревізор або 
Ревізійна комісія

Диспетчер4

Інспектор каналів 
(трубопроводів)

Взаємодіють з зовнішніми 
зацікавленими сторонами;

Управління адміністративною 
діяльністю організації. 

Обслуговують меліоративну 
мережу

Веде облік наданих 
водокористувачам і отриманих від 
підрядників/постачальників послуг і 

розрахунків

Податки та звітність

Договірна та судово-претензійна 
робота; 

Функції корпоративного секретаря. 
Перевірка результатів 

фінансово-господарської 
діяльності

Рекомендується залучати зазначених спеціалістів у 
якості підрядників заради економії коштів ОВК або 

суміщати кілька посад одним спеціалістом. 

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
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РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ1

Рішення приймається, якщо за нього
проголосувало більше 50% членів ОВК,
які беруть участь у загальних зборах, та
більше 50% додаткових голосів
(визначаються пропорційно площі
земельної ділянки користувача (власника)
до площі ТО ОВК).
Для прийняття рішень щодо змін до
статуту, створення асоціації ОВК,
ліквідації (реорганізації) ОВК потрібно
2\3 голосів.
!!! В редакції законопроекту до 2 читання
принцип головування може бути
змінений – процент голосів визначається
від всіх наявних голосів, а не від голосів
членів, що прийняли участь у зборах.

Повноваження

Загальні Фінансові Питання членства Надання послуг 

• зміни до статуту;
• рішення про 

реорганізацію або 
ліквідацію;

• розгляд скарг на дії і 
рішення органів 
управління та їх членів; 

• рішення щодо 
володіння, 
користування, 
розпорядження майном 
у визначених Статутом 
випадках.

• затвердження кошторису;
• створення резервного та 

спеціального фондів;
• рішення про сплату внесків 

та визначення методики їх 
розрахунку;

• визначення тарифу на 
послуги організації або 
методики його розрахунку;

• визначення розмірів оплати 
праці голови правління 
(голови), голови ревізійної 
комісії (ревізора).

• прийняття нових 
членів, якщо це має 
своїм наслідком 
розширення ТО; 

• рішення про 
припинення членства 
в організації на 
підставі рекомендації 
правління (голови).

• затвердження 
правил надання 
послуг ОВК;

• рішення про зміну 
(розширення) ТО.

1 Вищий орган управління ОВК.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
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РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ: ВИКОНАВЧІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ

Правління (колегіальний орган), або Голова ОВК 
(одноособовий орган при кількості членів менше 

10) обирається загальними зборами 

Голова правління 
(обирається 

правлінням з числа 
його членів) 

Виконавчий директор 
(наймається за 

бажанням правління, а 
за рішенням загальних 
зборів – обов'язково)2

Контрольний орган - Ревізійна 
комісія або Ревізор1 

(обирається загальними 
зборами з числа членів ОВК)

Наглядова рада 
(обирається Загальними 

зборами) 

• до складу обраються члени та не члени ОВК
• діють на підставі трудового договору або на 

громадських засадах (безоплатно)
• всі питання, пов’язані з управлінням поточною 

діяльністю;
• прийом\звільнення робітників\ інші кадрові 

питання;
• ведення обліку та складання звітності;
• рішення про прийняття нового члену до ОВК на 

підставі його заяви (якщо прийняття не має 
своїм наслідком розширення ТО);

• рекомендує загальним зборам припинити 
членство особи у організації при наявності 
законних підстав.

• представляє 
організацію у 
відносинах з 
третіми 
особами;

• всі питання, 
пов’язані з 
управлінням 
поточною 
діяльністю.

• виконує свої функції на 
умовах контракту, який 
укладає з ним 
правління (голова) 
організації;

• здійснює оперативне 
(господарське) 
управління діяльністю 
ОВК.

• створення обов’язкове, якщо 
більше 1 члена ОВК;

• контроль за фінансово-
господарською діяльністю.

• створюється у випадку, 
якщо передбачена 
Статутом ОВК;

• здійснює контроль за 
діяльністю виконавчого 
органу організації;

• члени спостережної 
ради можуть 
виконувати свої функції 
на платній або 
безоплатній основі.

1 при кількості членів менше 10
2 рекомендується наймати Виконавчого директора, який проте може суміщати кілька посад, наприклад – головного інженера або юриста.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



У разі неможливості повністю задовольнити попит на воду всіх водокористувачів ОВК в першу чергу 
задовольняє попит на воду своїх членів (пропорційно площі їх земельних ділянок, що включені до 
ТО).

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Надання послуг здійснюється відповідно до
Правил надання послуг, що затверджені
загальними зборами.
Умовою для надання ОВК послуг є наявність
спецдозволу на водокористування у
водокористувача.
ОВК зобов’язана надавати послуги всім своїм
членам та водокористувачам, які не є членами,
але входять до ТО (за виключенням тих,
водопостачання яким припинено з зв’язку з
неналежною оплатою в порядку, що визначений
Правилами надання послуг).
Члени ОВК мають переваги у випадках
неможливості повністю задовольнити попит –
організація, в першу чергу, задовольняє попит
на воду своїх членів.

• договір про надання послуг не членам ОВК (або членам ОВК у випадку укладання таких договорів); 
• Правила надання послуг та статут - членам ОВК1

Підстава надання послуг

• укладення договору з водокористувачем, земельна ділянка якого включена до ТО, є обов’язковим у 
випадку його бажання та наявності відповідного трубопроводу та/чи іншого об’єкту 
внутрішньогосподарської меліоративної системи.

• договір укладається відповідно до Правил надання послуг, 
• тарифи на послугу є однаковими для всіх водокористувачем, незалежно від членства в ОВК;
• якщо немає трубопроводу чи іншого об’єкта для постачання води, його будівництво (відновлення) 
фінансується новим членом чи за його рахунок.

• Відповідно до частини шостої статті 20 законопроєкту, задоволення попиту членів організації у 
такому разі здійснюється пропорційно площі їх земельних ділянок, що включені до території 
обслуговування.

Забезпечення права на послугу користувачів (власників) земельних ділянок, не членів ОВК

1 рекомендується укладати договори з усіма хто споживає послуги ОВК задля належного ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Переваги користувачів (власників) земельних ділянок, які є членами ОВК

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
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ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГИ ОВК

• Обсяг води, поданої
водокористувачам, визначається
за показниками вимірювальних
приладів.

• Порядок розрахунку обсягу води
при відсутності вимірювальних
приладів визначається в порядку,
який повинен бути передбачений
Правилами надання послуг ОВК

Тариф є договірним (не регулюється державою);

Розмір тарифу встановлюється загальними
зборами або розраховується згідно методики
(формули), яка затверджується загальними
зборами;

Вартість послуг встановлюється як єдина для ОВК,
так і диференційовано, з урахуванням
технологічних особливостей.

1. Витрати (операційні та капітальні)
на утримання меліоративної
мережі організації, які включають,
в тому числі, витрати на залучення
фінансування;

2. Витрати на забір, доставку води
водокористувачу та її відведення,
які включають, в тому числі,
витрати на оплату вартості послуг
транспортування води та
електроенергії;

3. Витрати на утримання організації.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФУ СКЛАДОВІ ТАРИФУ ОБСЯГ НАДАНИХ ПОСЛУГ

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОВК ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Після припинення
організації її майно не
підлягає поділу між
членами ОВК та
передається
правонаступнику при
реорганізації (поділу або
злиття), інший ОВК (при
ліквідації), у державну
власність (якщо немає
іншої ОВК чи інша ОВК
відмовляється від
приймання майна).

Передаються безоплатно у власність ОВК. ОВК не вправі відчужувати, надати в оренду,
лізинг, заставу тощо, за виключенням випадків проведення заміни застарілих чи зіпсованих
об’єктів. Обмеження в такому випадку встановлюються на нові об’єкти; обладнанням, що
демонтоване і не підлягає відновленню, ОВК зможе розпоряджатися у будь-який спосіб.

Якщо об’єкти приватної власності, що є частиною меліоративної системи, необхідні для
постачання послуг ОВК іншим водокористувачам, власник (користувачі) таких об’єктів
зобов’язаний укласти із договір про їх використання з ОВК.

Нові об’єкти, збудовані (придбані) за рахунок ОВК, належать на праві власності ОВК. На них
не встановлюються обмеження щодо вільного укладання будь-яких угод з ними.

Право власності на нові об’єкти, що збудовані на земельній ділянки члена за його рахунок
для забезпечена подачі йому води є власністю ОВК, якщо інше не визначено договором.

Нові об’єкти меліоративної системи, які збудовані на підставі договору про внесення
інвестицій за рахунок окремого члена ОВК, є власністю ОВК після повної чи часткової
компенсації члену внесених інвестицій, якщо це передбачено договором.

Об’єкти державної, 
комунальної 
власності та 

безхазяйні, що 
передані ОВК

Нові об’єкти, що 
створені або 

придбані ОВК

Об’єкти, що не є 
власністю ОВК, але є 

частиною 
меліоративної 

системи та необхідні 
для надання послуг 
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ДОГОВІРНА МОДЕЛЬ РОБОТИ ОВК

ОВК не є суб’єктом
спеціального
водокористування
та не зобов’язана
отримувати
відповідний дозвіл.

Функція ОВК Договори, що укладаються для забезпечення виконання функцій ОВК.

Утримання організації
1. Трудові договори (контракти) зі штатними працівниками.
2. Цивільні договори на придбання товарів, робіт, послуг (оренда приміщень,
адміністративні витрати тощо).

Експлуатація\будівництво нових 
об’єктів меліоративної системи

Договори підряду на виконання робіт, пов’язаних з експлуатацію, проведення робіт з 
технічного обслуговування, капітальних, поточних та аварійних ремонтів, будівництвом 
нових об’єктів меліоративної системи, проведення наглядів за системою (в тому числі, 
договори з організаціями в сфері підпорядкування Уповноваженого органу у межах 
переліку надання платних послуг, затвердженому КМУ (наприклад, технічне 
обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної мережі, 
споруд, насосних станцій, систем дренажу).

Надання послуг водокористувачам з 
забору, доставки води та її відведення

1. Договори про надання послуг організацією із забору, доставки води та її відведення
2. Договір на послуги з транспортування води з операторами магістральних мереж.
3. Договори на електроенергію та інші товари (роботи, послуги), необхідні для надання 
послуг водокористувачам
4. Договори на використання організацією об’єктів інженерної інфраструктури
меліоративних систем приватної власності.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ, ЩО ВИКОНУЄ ОВК

Види діяльності мають
виключний характер – ОВК не
має права здійснювати
виробництво продукції,
надавати послуги та виконувати
роботи, які не пов’язані із
забезпеченням гідротехнічної
меліорації.

Функції можуть виконуватися як
штатними працівниками ОВК,
так і на підставі цивільно-
правових договорів (договорів
підряду).

Забезпечує дотримання правил експлуатації меліоративних систем правил, затверджених ДАВР

Диспетчеризація роботи насосних станцій (складання графіків забору води, облік забраної та перекачаної
води насосними станціями, що забезпечують постачання послуг ОВК)

Забезпечує будівництво, експлуатацію, проведення робіт з технічного обслуговування, капітальних, поточних
та аварійних ремонтів об’єктів меліоративної системи, проведення наглядів за системою

Видача ТУ для третіх осіб, які планують проводити роботи на об’єктах меліоративної системи

Забезпечення збереження об’єктів меліоративної системи, які знаходяться поза межами земель користувачів
(власників) зрошувальних земель.

Здійснення збереження технічної документації

Здійснення інвентаризації та забезпечення паспортизації зрошувальних систем

Замовлення документації із землеустрою щодо визначення меліоративної мережі, якою забезпечується
гідротехнічна меліорація зем. ділянок, що входять до ТО та подання заяви про внесення до Держ. зем.
кадастру відомостей про відповідну меліоративну мережуП
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Збір інформації та ведення обліку користувачів (власників) зем. ділянок, що входять до ТО

Надання послуг забору води із джерела зрошення, її доставку водокористувачу для гідротехнічної меліорації
та відведення води (у межах лімітів водокористування і план-графіка подачі води)

Облік наданих послуг та адміністрування розрахунків

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОВК ЯК 
НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Неприбуткова організація не є
платником податку на прибуток.
Всі інші податки згідно чинного
законодавства неприбуткова
організація зобов’язана
сплачувати (податки на з\п,
екологічний податок, податок на
землю тощо).
ОВК зобов’язана зареєструватися
платником ПДВ, якщо загальний
обсяг наданих послуг протягом
останніх 12 календарних місяців
перевищує 1 млн грн.

ОВК відповідає критеріям неприбуткової організації для цілей податкового обліку:
- не має на меті одержання прибутку;

- статут не передбачає розподілу доходу (прибутку) між членами ОВК, працівниками або іншими особами;
- статут передбачає у разі припинення ОВК передачу її майна іншій ОВК або у державну власність (при незгоді іншої ОВК).

Статус неприбуткової організації ОВК для цілей оподаткування отримає:
- з дати її державної реєстрації, якщо документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ і організацій подані
податковим органам протягом 10 днів з дня державної реєстрації;
- з дати присвоєння ознаки неприбутковості (дати внесення до Реєстру неприбуткових установ і організацій) – в інших
випадках.

Доходи (прибутки) ОВК можуть використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими
документами.

У випадку нецільового використання доходів неприбуткова організація повинна сплатити податок на прибуток виходячи
із суми операції нецільового використання, а також виключається з Реєстру неприбуткових організації та надалі
зобов’язане сплачувати податок на прибуток.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
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ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОВК
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Визначення джерел фінансування витрат ОВК є
компетенцією Загальних зборів.
Постійні витрати на утримання ОВК та меліор. мережі
оплачуються водокористувачами пропорційно площі
їх земельних ділянок, що входять до ТО.
Змінні витрати пов'язані з наданням послуг сплачують у
складі тарифу в залежності від об'єму води.
Розмір вступного внеску нового члена компенсує
частку витрат членів ОВК (понесених за рахунок
вступних та безповоротних цільових внесків, сплачених
за власні кошти) на здійснені
ремонт/заміну/будівництво/розміщення об’єктів інж.
інфраструктури меліор. мереж пропорційно площі зем.
ділянки нового члена.
Вступні внески не сплачуються новим членом, якщо
вони були сплачені попереднім власником
(користувачем) відповідної земельної ділянки.
За рішенням загальних зборів частина тарифу має
сплачуватися членами до моменту постачання їм
води (витрати на утримання мережі та витрати на
утримання організації).
Витрати членів ОВК на будівництво (ремонт)
меліоративної системи доцільно здійснювати через
поворотні цільові внески (а не вступні або безповоротні
цільові). Це дозволить повернути їх шляхом включення
до тарифу, відповідно такі витрати сплачуватимуться і
не членами ОВК, яким надаються відповідні послуги.

Власний 
капітал 

ОВК

Гранти, майнові пожертвування та інша 
безоплатна допомога

Вступні внески

Цільові внески 
(безповоротні 
або поворотні)

Кошти від 
надання послуг 

(тариф)

Бюджетна 
дотація1

На відновлення непрацюючої насосної станції або насосної станції, продуктивність якої
нижче визначеного КМУ рівня, які були передані ОВК у власність.

На підставі: (1) договорів про надання послуг, які є обов’язковими з не членами ОВК, (2) 
правил надання послуг, які затверджені рішенням загальних зборів (для членів ОВК).

Рішення про їх залучення приймається загальними зборами. Безповоротні є
однаковими та обов’язковими для всіх членів. Поворотний внесок залучається від
окремих членів ОВК на погоджених з ними умовах, які визначають його розмір,
порядок сплати та компенсації.

1 має бути передбачена ЗУ «Про державний бюджет на відповідний рік».

Вносяться одноразового при набутті членства у випадку, якщо відповідне рішення прийнято
Установчими зборами або Загальними зборами. Напрямки використання встановлюються в
рішенні про їх внесення або статутом.

(1) На документацію з землеустрою для включення суміжної земельної ділянки до
території обслуговування (від нових членів); (2) На збільшення потужності насосної станції
(відновлення трубопроводу) (від нових членів); (3) На розміщення трубопроводів на
ділянці нового члена (від нового члена); (4) Поворотні інвестиції членів в об’єкти інж.
інфраструктури меліор. систем у власності ОВК.

Інші джерела, 
які не 

заборонені 
законодавством

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ. КОШТОРИС

Основним документом, відповідно до якого здійснюються витрати ОВК, є кошторис.

Кошторис затверджується загальними зборами на визначений ними строк (але доцільно 
затверджувати його на рік).

Повноваження з узгодження\підписання договорів, платіжних документів за ними за напрямками, 
передбаченими кошторисом, визначаються Статутом або рішеннями Загальних зборів ОВК чи 
рішеннями виконавчого органу.

Рішенням Загальних Зборів можуть бути створені резервний та/або спеціальний фонд.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ЗАКОНОДАВЧІ РИЗИКИ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ОВК

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ПІДЗАКОННІ АКТИ, РОЗРОБКА ЯКИХ НЕОБХІДНА 
ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ 
СТВОРЕННЯ ОВК 
1. Внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою КМУ від 5 червня 2019 р. № 476 (для

відображення особливостей відносно інвентаризації об’єктів меліоративної системи).
2. Внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ від 17 жовтня 2012 р. №

1051 (для внесення відомостей про меліоративну мережу до такого кадастру);
3. Внести зміни в Держаний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004»

щодо включення нової форми - Організація водокористувачів.
4. Внести зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не

мають статусу юридичної особи, затвердженого Наказом Мінюсту 09.02.2016 № 359/5 щодо особливостей здійснення
державної реєстрації ОВК

5. Затвердити постановою КМУ Модельний статут.
6. Внесення змін до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому Постановою

КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127, щодо особливостей реєстрації прав на меліоративну мережу та її складові частини.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДРУГОГО 
ЧИТАННЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ «ПРО ОВК»

1) Пропозиція змін до ст. 26 Законопроекту 5202-д, які передбачають, що експлуатація ОВК об’єктів
інженерної інфраструктури меліоративних мереж, які існують та введені в експлуатацію на дату
набрання чинності цим Законом та передані у власність таким організаціям, в межах існуючої
проектної потужності такої меліоративної мережі щодо площі зрошення земельних ділянок, не
потребують проведення такою організацією оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про
провадження планованої діяльності (такі зміни сприятимуть найшвидшому започаткуванню
діяльності ОВК щодо експлуатації отриманих об’єктів з метою надання послуг з гідротехнічної
меліорації земель).

2) Пропозиції змін до статті 26 Законопроекту 5202-д, щодо не поширення вимог Закону України
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» на операції із передачі у власність ОВК об’єктів
інженерної інфраструктури меліоративних систем державної та комунальної власності (такі зміни
сприятимуть оперативності виконання вимог закону щодо передачі у власність ОВК об’єктів
інженерної інфраструктури меліоративної системи, та усунуть необхідність витрачати кошти та час на
отримання погодження від Антимонопольного комітету).

!!! ВАЖЛИВО
У випадку відхилення
зазначених пропозицій
до Проєкту закону,
висока ймовірність
затримки створення та
функціонування ОВК.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ОВК

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ОТОЧЕННЯ ОВК

Ефективна діяльність ОВК
можлива за конструктивного
діалогу та співпраці з зовнішніми
та внутрішніми зацікавленими
сторонами.
Вплив кожної з зацікавлених
сторін на ОВК, і особливості
взаємодії з ними, визначається
Законами України та Постановами
Кабінету Міністрів України,
Порядками та наказами
міністерств і відомств, Статутом
ОВК і міжгосподарськими
договорами.

Постачальники, 
підрядники

Водо-
користувачі 
члени ОВК

Органи 
управління 
та персонал 

ОВК

Засновники 
ОВК

Об’єднання 
водо-

користувачів

Держ-
адміністрація 

та ОМС

Оператори 
систем 

розподілу та 
трейдери
ел.енергії

Водо-
користувачі 

не члени 
ОВК

Уповно-
важений 

орган

Податкові 
та інші 

контрольн
і органи

Банки та 
фінансові 
компанії

Власники та 
користувачі 
земельних 

ділянок2

1 вплив Верховної ради України, Кабінету міністрів і Міністерства аграрної політики окремо описаний на слайдах про державну підтримку ОВК і приватизацію насосних станцій.
2не зрошуються, проте розташовані на території обслуговування ОВК.
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1
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Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



МАТРИЦЯ ВПЛИВУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН (1/2).
Вн

ут
рі

ш
ні

Засновники ОВК (ймовірно, це 
Ініціативна група створення ОВК)

Приймають рішення про створення ОВК, проводять підготовчі дії. Скликують установчі
збори.

Водокористувачі-члени ОВК через участь 
в Загальних зборах

Визначають розміри та порядок фінансування; Визначають тариф на послуги ОВК;
Затверджують Статут; Обирають Правління, контролюють його діяльність;
Розпоряджаються майном; Змінюють (збільшують) територію обслуговування;
Затверджують правила надання послуг ОВК; Приймають рішення щодо реорганізації або
ліквідації. Прямо впливають на фінансову стійкість ОВК через сплату внесків та/або
тарифу на послуги ОВК. Критично впливають на організаційну спроможність ОВК.

Наглядова Рада, Правління, Ревізійна 
комісія, Персонал ОВК

Здійснюють контроль та управління поточною діяльністю ОВК у відповідності до рішень,
що приймаються Загальними зборами та визначені Статутом.

Постачальники, підрядники1
Опосередковано впливають на: фінансову стійкість ОВК (дебіторська/кредиторська
заборгованість); технічний стан меліоративних мереж (постачання обладнання та
матеріалів, виконання робіт, сервісне обслуговування).

1 віднесено до внутрішніх зацікавлених сторін оскільки взаємовідносини будуть регулюватися господарськими договорами та загальним законодавством.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



МАТРИЦЯ ВПЛИВУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН (2/2).

ОВК зобов’язана розвиватися
аби досягти економічної
ефективності – більше членів –
менший тариф на послуги
Організації.
Розвиток забезпечить
юридично безпечне та надійне
підґрунтя діяльності:
правильна реєстрація та
передача майна, розрахунок
тарифу та взаємодія на основі
паритетних умов договорів з
підприємствами систем
меліорації вищого рівня,
ефективна та розумно
необхідна організаційна
структура та модель
корпоративного управління.

Зо
вн

іш
ні

Власники та користувачі 
суміжних зем. ділянок, які 
не є водокористувачами 

Є учасниками процесу розробки проєктів землеустрою. Потенційні члени ОВК.

Уповноважений орган з 
питань гідротехнічної 
меліорації

Публікує інформацію на своєму сайті щодо: проведення установчих зборів, правил надання
послуг; Надає на запит ініціатора інформацію про меліор мережу; Видає дозволи
водокористування; Приймає рішення щодо передачі майна (мереж) держ. форми власності;
Набуває майно ОВК у випадку його ліквідації (за відсутності іншої ОВК чи її незгоди на
отримання активів від ОВК, що ліквідується).

Водокористувачі-не члени 
ОВК

Є учасниками процесу розробки проєктів землеустрою. Потенційні члени ОВК.
Споживають послуги ОВК. Опосередковано впливають на фінансову стійкість ОВК.

Оператори систем 
розподілу та трейдери
ел.енергії

Критично впливають на технічну спроможність ОВК надавати економічно прийнятні послуги 
через економічно доцільну вартість приєднання насосних станцій підприємств ДАВР і ОВК до ел. 
мереж, адекватні строки приєднання; постачання електричної енергії за конкурентними цінами.

Органи місцевого 
самоврядування та 
Держгеокадастр

Здійснюють передачу належних їм меліоративних мереж; Надають послуги державної реєстрації 
ОВК та Асоціацій ОВК; внесення інформацію про меліоративну мережу до Держ. Зем. Кадастру; 
реєстрація  права власності на меліоративну мережу (іі складові частини) в Держ. реєстрі 
речових прав на нерухоме майно1.

Банки та фінансові 
компанії

Надають фінансові послуги ОВК та її членам у виді кредитування, лізингу, інше.

Податкові та митні органи
Податкова контролюватиме сплату податків (ПДВ) і зборів (наприклад, ЄСВ), відповідність 
неприбутковому статусу ОВК. Митниця може бути задіяна у проєктах постачання імпортного 
обладнання для мереж ОВК.

1 також реєстрацію може здійснювати нотаріус

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ДОПОМІЖНІ СЛАЙДИ (ДОДАТКИ) 

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ЗА СИСТЕМОЮ 
«ОСНОВНІ/ДОДАТКОВІ ГОЛОСИ». 
АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ

Кожен власник (користувач) земельної ділянки має один основний 
голос незалежно від кількості земельних ділянок, які перебувають в 
його власності (користуванні) 

Загальна кількість додаткових голосів дорівнює кількості основних 
голосів. Кількість ДГ розраховується пропорційно площі земельної 
ділянки (ділянок) користувача (власника) до площі території 
обслуговування ОВК 

Основні голоси (ОГ)

Додаткові голоси (ДГ)

Формула розрахунку кількості 
додаткових голосів кожного члена ОВК:

ДГ = 

Площа всіх 
земельних ділянок 

члена ОВК

Площа території 
обслуговування ОВК

х Загальна кількість 
додаткових голосів

члена ОВК

1Основний 
голос1Член 

ОВК =

Загальна 
кількість
додаткових
голосів

Загальна 
кількість 
основних
голосів

= 13=

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ПРИКЛАД: РОЗРАХУНОК ГОЛОСІВ ЧЛЕНІВ ОВК ЗА 
СИСТЕМОЮ «ОСНОВНІ/ДОДАТКОВІ ГОЛОСИ»

ПП «Александр
А. Синенко»

ФГ «Запільне» 

ФГ «Аделаїда» 

Одноосібні 
землевласники/ 
землекористувачі 

1178 га 55% Території 
обслуговування 1 Основний

голос

381 га 18% Території 
обслуговування 1 Основний 

голос

404 га 19% Території 
обслуговування 1 Основний 

голос

159 га 8% Території 
обслуговування 10 Основних 

голосів

7,2 Додаткових 
голосів

2,3 Додаткових 
голосів

2,5 Додаткових 
голосів

1 Додатковий 
голос на 10 
водокористувачів

Прийняття рішень за системою основних та додаткових голосів одночасно враховуватиме інтереси і малих водокористувачів, які мають 10 основних 
голосів, і водокористувачів, які оперують більшістю території обслуговування ОВК, які мають 12 додаткових голосів.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).



ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПРОЄКТ «РОЗРОБКА ТА 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ ЗІ СТВОРЕННЯ 
ОБ’ЄДНАННЯ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ (ОВК) У 
ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ» – ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ГС 
«ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА РАДА»:
Контактна особа:

Ольга Чувеєва, Директор з регіонального розвитку
Тел. +380674721244
Ел. адреса - info@uacouncil.org

Офіційний сайт ВАР - https://uacouncil.org/uk

Сторінка на Facebook - https://www.facebook.com/agrarna.rada.ua/

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).
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