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CONCEPTUALIZATION OF REGIONAL DEVELOPMENT  
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“WATER EFFICIENT ECONOMY”

У статті вирішується наукова проблема регулювання регіонального розвитку в умовах нового 
бачення економіки – «водоефективна економіка». Увага дослідження сконцентрована на управ-
лінні об’єктами водної інфраструктури щодо водопостачання та водовідведення в регіонах. 
Запропоновано та описано концептуальний підхід до регулювання регіонального розвитку в умо-
вах обмеженості водних ресурсів. Визначено основні проблеми управління, які потребують вирі-
шення, та запропоновано принципи регулювання розвитку регіональних соціально-економічних 
систем (РСЕС) в умовах обмеженості водних ресурсів. Подано етапи реалізації зазначеного кон-
цептуального підходу, а також запропоновано принципову модель регулювання регіонального 
розвитку в умовах обмеженості водних ресурсів, в основу якої покладено поглиблення трансфор-
мації інфраструктурного забезпечення. Базуючись на таких парадигмальних змінах, автор роз-
робив регіональну систему показників водоефективної РСЕС з інфраструктурного забезпечення.

Ключові слова: концепція, водоефективність, економіка, регулювання, регіон, система.

В статье решается научная проблема регулирования регионального развития в условиях 
нового видения экономики – «водоэффективная экономика». Внимание исследования сконцен-
трировано на управлении объектами водной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведе-
нию в регионах. Предложен и описан концептуальный подход к регулированию регионального 
развития в условиях ограниченности водных ресурсов. Определены основные проблемы управ-
ления, которые нуждаются в решении, и предложены принципы регулирования развития регио-
нальных социально-экономических систем (РСЕС) в условиях ограниченности водных ресурсов. 
Предоставлены этапы реализации указанного концептуального подхода, а также предложена 
принципиальная модель регулирования регионального развития в условиях ограниченности 
водных ресурсов, в основу которой положено углубление трансформации инфраструктурного 
обеспечения. Основываясь на таких парадигмальных изменениях, автор разработал региональ-
ную систему показателей водоэффективной РСЕС по инфраструктурному обеспечению.

Ключевые слова: концепция, водоэффективность, экономика, регулирование, регион, 
система.

The scientific problem of regulating regional development in a new vision of the economy – “water 
efficient economy” has been solved in the article. The study focuses on the management of water infra-
structure, water supply and sewerage in the regions. The objects of regulation are engineering and 
technical infrastructure (water infrastructure), namely water supply and sewerage in the system of pub-
lic utilities of the region. Of course, there is a need for direct and feedback in the regulatory process 
for effective regulation. The study proposes and describes a conceptual approach to the regulation of 
regional development in conditions of limited water resources. The article identifies the main manage-
ment problems that need to be addressed and proposes the principles of regulating the development of 
regional socio-economic systems (RSES) in conditions of limited water resources. The study presents 
the stages of implementation of this concentrative approach, as well as the proposed model of regula-
tion of regional development in conditions of limited water resources, which is based on the deepening 
of the transformation of infrastructure. Based on such paradigmatic changes, the author has developed 
a regional system of indicators of water-efficient RSES for infrastructure.
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The regional administration should be the guarantor of the transition to a conceptual approach to the 
regulation of regional development, which aims to stimulate water efficiency of the RSES, which will 
restore the water capital of the regions and a high level of welfare, physical and mental health.

It is proposed to understand the water-efficient regional socio-economic system as a socio-eco-
nomic system that ensures the restoration of water resources in the region, reducing the water capacity 
of gross regional product (GRP) and approximation to European standards.

Then, the water-efficient economy is proposed to be considered as such – an economy that takes into 
account the impact of global water supply problems and considers the use of water resources not only 
as productive resources but also as a market commodity, common economic good and security factor.

Key words: concept, water-efficiency, economy, regulation, region, system.

Постановка проблеми. Дослідження про-
блем удосконалення інституціонального 
середовища водокористування в умовах рин-
кових відносин підтверджують необхідність 
першочергової трансформації базисних інсти-
тутів (форм і прав власності, організаційно-
правових форм підприємницької діяльності 
та системи управління водними ресурсами), 
оскільки вони визначають інституціональні 
рамки володіння, користування та комерціалі-
зації природних водних об’єктів та водогоспо-
дарських споруд.

Тим більше, що сьогодні інститут власності 
не працює з достатнім рівнем ефективності 
через неузгодженість окремих положень вод-
ного законодавства з базовими нормативно-
правовими актами, які регулюють відтворю-
вальні пропорції у сфері водокористування, а 
перелік інституціолізованих форм водогоспо-
дарського підприємництва є обмеженим [1].

Законом України «Про затвердження Загаль-
нодержавної цільової програми розвитку 
водного господарства та екологічного оздо-
ровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року» передбачається на другому етапі 
(2017–2021 роки) впровадження системи інте-
грованого управління водними ресурсами 
(ІУВР) за басейновим принципом шляхом роз-
роблення та виконання планів управління 
басейнами річок, застосування економічної 
моделі цільового фінансування заходів у басей-
нах річок, утворення басейнових рад річок, а 
також підвищення ролі наявних та утворення 
нових басейнових управлінь водних ресур-
сів [2]. Отже, впровадження у законодавство 
України принципів Водної рамкової директиви 
є нагальною необхідністю для України.

Акцентуючи увагу на гострому питанні 
обмеженості водних ресурсів в Україні, скон-
центруємо наше дослідження саме на кому-
нальному господарстві щодо водопостачання 
та водовідведення. Як зазначає у своїх працях 
В.К. Симоненко, інфраструктура, яка пов’язана 
з водокористуванням, потрібна особлива увага 
та виокремлення. Він наголошує на тому, що 
вода – це стратегічний фактор національної 
безпеки України [3, с. 236].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На недостатності наукового обґрунтування та 
системного підходу до реформування адміні-
стрування сфери природокористування також 
акцентують свою увагу науковці Інституту про-
блем ринку та економіко-екологічних дослі-
джень, а саме Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова, 
А.І. Мартієнко [4]. Питання соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів та їхньої капіталіза-
ції відображені в працях Б.В. Буркинського [5], 
В.Ф. Горячука [5], О.І. Лайка [6].

Метою дослідження є формування концеп-
туальних основ регулювання регіонального роз-
витку в умовах обмеженості водних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для підтримки нормального функціону-
вання інфраструктури необхідне своєчасне й 
достатнє фінансування проєктів з її модерніза-
ції. Для здійснення ефективного фінансування 
автор пропонує розробити концептуальний 
підхід до регулювання регіонального розви-
тку в умовах обмеженості водних ресурсів, 
в основу якого покладено поглиблення транс-
формації інфраструктурного забезпечення.

Пропонований підхід до регулювання перед-
бачає активізацію процесів стимулювання 
водоефективної діяльності регіону з необхід-
ністю екологізації економічної діяльності щодо 
водних ресурсів [7].

При цьому основними проблемами управ-
ління, які потребують вирішення, вважаємо такі:

 – відсутність єдиних критеріїв та методології 
регулювання розвитку регіональних соціально-
економічних систем (РСЕС) в умовах обмеже-
ності водних ресурсів;

 – відсутність єдиного методичного підходу 
до оцінювання забезпеченості рівня потреб 
РСЕС у водних ресурсах та класифікації РСЕС 
на основі розроблених порогових значень;

 – відсутність моделі збалансованого розви-
тку регіональних соціально-економічних сис-
тем (основою безпечного розвитку регіональ-
них систем є його збалансований розвиток);

 – відсутність визнання водної інфраструк-
тури регіонів як категорії «критична інфра-
структура» та відсутність системи відповідного 
захисту;



46

ВИПУСК № 3(77)-2, 2020

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

 – відсутність системи водної безпеки РСЕС з 
огляду на невизнання її критичною;

 – недостатність і неузгодженість взаємодії та 
регулювання з питань захисту систем і об’єктів 
водної інфраструктури з огляду на відсутність 
спеціального закону про критичну інфраструк-
туру та її захист;

 – відсутність активізації стимулювання водо-
ефективної діяльності регіону в умовах погли-
блення трансформації інфраструктурного 
забезпечення, що має забезпечити мінімізацію 
водоємності валового регіонального продукту 
(ВРП) хоча б до середнього значення по Україні;

 – невизначеність завдань і відповідальності, 
форм та інструментів реалізації моніторингу 
водоефективності РСЕС, виявлення водоне-
безпечних регіонів, а також відсутність єдиного 
методичного підходу до оцінювання загроз;

 – нерозвиненість державно-приватного 
партнерства у сфері водопостачання та водо-
відведення, невизначеність джерел фінансу-
вання заходів із захисту водної інфраструктури.

Адміністрація регіону має бути гарантом 
переходу на концептуальний підхід до регулю-
вання регіонального розвитку в умовах обме-
женості водних ресурсів, метою якого має 
бути стимулювання водоефективної діяльності 
РСЕС, що забезпечить відтворення водного 
капіталу регіонів та високий рівень добробуту 
населення, підвищення його фізичного й духо-
вного здоров’я.

Початковим етапом організації регулювання 
регіонального розвитку в умовах обмеженості 
водних ресурсів має бути створення системи 
показників, що характеризує рівень спожи-
вання, характер використання, стан (кількість 
і якість), охорону й захист, відновлення та від-
творення водних ресурсів.

Інформаційно наповнена система показ-
ників дасть можливість оцінити напрям змін 
в управлінні регіональним розвитком під час 
поглиблення трансформації інфраструктур-
ного забезпечення. Ця система, на нашу думку, 
має відповідати таким принципам.

Принципами регулювання розвитку РСЕС 
в умовах обмеженості водних ресурсів, за 
авторським визначенням, мають бути:

1) принципи водоефективної регіональ-
ної соціально-економічної системи (принцип 
природовідповідності; принцип системності 
та цілісності; принцип синергетики; принцип 
збалансованості; принцип глобальності водних 
проблем);

2) принцип циклічності;
3) принцип самодостатності та саморозвитку;
4) принцип безпечності розвитку;
5) принцип відкритості й подібності;
6) принцип об’єктивності та актуалізації.

Пропонуємо розуміти водоефективну регіо-
нальну соціально-економічну системи як соці-
ально-економічну систему, яка забезпечує від-
новлення водних ресурсів регіону, зменшення 
водоємності валового регіонального продукту 
(ВРП) та наближення до європейських норм.

Отже, водоефективну економіку пропо-
нуємо розглядати як економіку, що враховує 
вплив глобальних проблем водозабезпечення 
та розглядає використання водних ресурсів не 
тільки як виробничих ресурсів, але й як ринко-
вий дорогий товар, загальне економічне благо 
та фактор безпеки.

Принцип циклічності. Ступінь руйнування 
елементів соціально-економічної системи 
залежить від продуктивних сил, якими володіє 
суспільство до нашого часу. Це вимагає прове-
дення ретельного аналізу інформації, яка адек-
ватно описує функціонування цієї регіональної 
соціально-економічної системи. Такий аналіз 
вимагає синтезу розрахункових процедур для 
дослідження внутрішніх взаємозв’язків вироб-
ництва й споживання. Виробництво в цьому 
разі є індикатором економічного, а спожи-
вання – індикатором соціального розвитку системи.

Принцип самодостатності та саморозвитку. 
Саморозвиток – це найголовніша системна 
ознака синергетичної системи. Ідея самоорга-
нізації має бути домінуючою. Присутність люд-
ського фактору (фактору непередбачуваності) 
у функціонуванні економічних і соціальних 
систем не дає нам можливості визначити строгі 
функціональні залежності між входами сис-
теми. Порівняно з адміністративно-командною 
системою в ринкових умовах суб’єкти госпо-
дарювання наділені значно більшими повно-
важеннями й свободами. Таким чином, процес 
прийняття рішення на мікрорівні стає менш 
передбачуваним, а сама система вже на мікро-
рівні має велику різноманітність.

Неможливо також однозначно визначити 
безліч входів і виходів системи з огляду на існу-
вання сильних взаємозв’язків і взаємозумовле-
ностей процесів та явищ у сучасній економіці. 
На сучасному етапі ми можемо говорити лише 
про тенденції розвитку, основні залежності, 
напрями й силу зв’язку між окремими показни-
ками, але ніяк не про функціональний зв’язок. 
Таким чином, стан складної системи можна 
визначити як набір показників, що дає змогу 
з певною мірою ймовірності говорити про 
поведінку та можливі реакції системи на вну-
трішні й зовнішні зміни.

Принцип безпечності розвитку. Безпека сис-
теми безпосередньо пов’язана з поняттям перед-
бачуваності її поведінки, що дає змогу вчасно 
вжити комплекс превентивних заходів щодо 
ймовірних загроз, отже, забезпечити стійкий 
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розвиток та існування системи, тобто саму без-
пеку. Таким чином, для побудови достовірних 
прогнозів розвитку необхідно виділити безліч 
показників розвитку економіки та порогові зна-
чення за кожним показником, досягнення яких 
робить поведінку системи непередбачуваною 
або хаотичною, тобто стан системи (або будь-
якої її підсистеми) стає динамічно нестабільним.

Принцип відкритості й подібності. Зовніш-
німи загрозами для регіональної соціально-
економічної системи першого порядку (тобто 
регіони-області) можуть бути насамперед інші 
регіональні соціально-економічні системи 
інших порядків, а також регіональні соціально-
економічні системи першого порядку (тобто 
інші регіони-області), напрями розвитку націо-
нальної економіки (РСЕС 0) та світового госпо-
дарства. Внутрішніми загрозами можуть бути 
дії учасників внутрішнього середовища регіо-
нальної системи.

Принцип об’єктивності та актуалізації. Регу-
лювання має базуватись на розробленій мето-
дології. Методологія є базою для створення 
концепції управління, а концепція формує 
відповідний механізм управління. З урахуван-
ням світових вимог глобальної водної безпеки 
регулювання розвитку РСЕС в умовах обмеже-
ності водних ресурсів, в основу якого покла-
дено поглиблення трансформації інфраструк-
турного забезпечення, будемо здійснювати на 
основі водної інфраструктури.

Реалізація концептуального підходу до 
зазначеного регулювання має здійснюватися 
за такими етапами.

1) Проєкт концептуальних засад має бути 
узгоджений з адміністрацією регіону.

2) На основі концептуальних засад має бути 
розроблена регіональна система показників 
водоефективної РСЕС за інфраструктурним 
забезпеченням.

3) Розроблена система показників буде слу-
жити основою створення моніторингу регулю-
вання розвитку РСЕС на засадах водоефектів-
ності в регіоні.

4) Принципи, закладені в системі показни-
ків, будуть служити основою для системи зако-
нодавства ефективного водокористування.

5) Показники водоефективної РСЕС з інф-
раструктурного забезпечення мають врахо-
вуватися під час розроблення нормативних, 
технічних, екологічних та інших документів, що 
регламентують господарську та іншу діяльність.

6) Концепція передбачає розроблення сис-
теми індикаторів, а на їх основі – нормативної 
динамічної еталонної моделі для оцінювання 
ступеня збалансованого розвитку регіону, що 
є запорукою безпечного розвитку регіональ-
них систем.

7) На основі концепції має бути розроблена 
системи водної безпеки РСЕС на шляху визна-
ння водної інфраструктури критичною інфра-
структурою регіону.

8) На основі концепції слід розробити меха-
нізм стимулювання водоефективної діяльності 
регіону в умовах поглиблення трансформації 
інфраструктурного забезпечення.

9) Концептуальний підхід має забезпечити 
основу прийняття рішень щодо розвитку регіо-
нальних соціально-економічних систем в умо-
вах обмеженості водних ресурсів під впливом 
поглиблення трансформації інфраструктур-
ного забезпечення.

Для реалізації концептуального підходу до 
регулювання регіонального розвитку в умо-
вах обмеженості водних ресурсів необхідно 
створити модель регулювання регіонального 
розвитку в умовах поглиблення трансформації 
інфраструктурного забезпечення.

Модель (фр. “modèle”, від лат. “modulus” – 
«міра, аналог, зразок») – це система, дослідження 
якої є засобом для отримання інформації про 
іншу систему; уявлення деякого реального 
процесу, пристрою або концепції [8]. Кількість 
параметрів, що характеризують поведінку не 
тільки реальної системи, але й її моделі, дуже 
велика. Для спрощення процесу вивчення 
реальних систем виділяють чотири рівні їх 
моделей, що розрізняються за кількістю та сту-
пенем важливості врахованих властивостей і 
параметрів. Це функціональна, принципова, 
структурна й параметрична моделі. Принципові 
вихідні положення (методи, способи, напрями 
тощо) лежать в основі будь-якої діяльності або 
роботи, тому сконцентруємося на розробленні 
принципової моделі регулювання регіональ-
ного розвитку в умовах поглиблення транс-
формації інфраструктурного забезпечення 
з позицій водоефективності (рис. 1).

Отже, основою концептуального підходу до 
регулювання регіонального розвитку в умовах 
обмеженості водних ресурсів є зміна пара-
дигми регулювання регіонального розвитку 
на засадах нового бачення економіки – «водо-
ефективна економіка».

Принципова модель регулювання регіональ-
ного розвитку в умовах поглиблення транс-
формації інфраструктурного забезпечення 
з позицій водоефективності визначає суб’єкт 
регулювання та об’єкт регулювання [9].

Суб’єктами регулювання є:
1) обласні державні адміністрації;
2) органи місцевого самоврядування;
3) територіальні громади;
4) неурядові та громадські організації;
5) бізнес;
6) науково-дослідні установи.
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Прямий зв’язок

З б а л а н с о в а н и й р о з в и т о к Р С Е С на засадах водоефективності

Прямий зв’язок

                                      

Методологія МеханізмКонцепція

Суб’єкт регулювання

ПРИНЦИПОВА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, В ОСНОВУ ЯКОГО ПОКЛАДЕНО 

ПОГЛИБЛЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Об’єкт регулювання

Комунальне господарство

Інженерно-технічна 
інфраструктура

Водопровідно-каналізаційне 
господарство

Принципи регулювання розвитку РСЕС в умовах обмеженості 
водних ресурсів 

1. Принципи водоефективної 
регіональної соціально-економічної 
системи:
– принцип природовідповідності;
– принцип системності та цілісності;
– принцип синергетики;
– принцип збалансованості;
– принцип глобальності водних 
проблем 

1. Обласні державні 
адміністрації
2. Органи місцевого 
самоврядування
3. Територіальні 
громади
4. Неурядові та 
громадські організації
5. Бізнес
6. Науково-дослідні 
установи

СЕРЕДОВИЩЕ ВПЛИВУ – РСЕС інших порядків

РЕЗУЛЬТАТ РЕГУЛЮВАННЯ – це забезпечення високого рівня добробуту 
населення завдяки стимулюванню водоефективної діяльності РСЕС, 

що забезпечить відтворення водного капіталу регіонів на засадах 
динамічності розвитку та інфраструктурного забезпечення.

Обернений 
зв’язок

2. Принцип циклічності 

3. Принцип самодостатності 
та саморозвитку 

4. Принцип безпечності 
розвитку 

5. Принцип відкритості 
та подібності 

6. Принцип об’єктивності
та актуалізації

Вплив глобалізації 
водних проблем

Регіональна система 
показників водоефективної 
РСЕС з інфраструктурного

забезпечення 

Водна 
інфраструктура

Рис. 1. Принципова модель регулювання регіонального розвитку  
в умовах обмеженості водних ресурсів, в основу якого покладено поглиблення  

трансформації інфраструктурного забезпечення
Джерело: побудовано автором

Об’єктами регулювання є інженерно-тех-
нічна інфраструктура (водна інфраструктура), 
а саме водопровідно-каналізаційне господар-
ство в системі комунального господарства 
регіону. Безсумнівно, в процесі регулювання 
має здійснюватися прямий та зворотній зв’язок 
для ефективного регулювання.

Базуючись на таких парадигмальних змінах, 
автор розробив регіональну систему показни-
ків водоефективної РСЕС з інфраструктурного 
забезпечення.

Структурно-системні показники:
1) забезпеченість середньобагаторічним річ-

ковим стоком на 1 особу по регіону, тис. м3/рік;
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2) індекс загального водного ризику по 
регіону України за даними Інституту світових 
ресурсів (WRI);

3) індекс регіональної водогосподарської 
залежності;

4) показник спроможності регіону до само-
розвитку на основі міри порядку та міри хаосу 
за характеристичною ознакою «валова додана 
вартість за видами економічної діяльності»;

5) показник збалансованості розвитку регі-
ону за динамічним нормативом на основі водо-
ефективності;

6) водоємність ВРП, тис. м3/ грн.
Структурно-статистичні показники:
7) виробництво основних сільськогосподар-

ських культур по регіону, тис. т;
8) загальне використання свіжої води, млн. м3;
9) використання свіжої води на потреби по 

регіону, млн. м3;
10) втрати води під час транспортування по 

регіону, млн. м3;
11) використання прісної води за категоріями 

та джерелами по регіону, млн. м3;
12) економія забору води за рахунок обо-

ротного та повторно-послідовного водопоста-
чання за регіонами, млн. м3;

13) загальне водовідведення по регіону,  
млн. м3;

14) скидання забруднених зворотних вод без 
очищення у поверхневі водні об’єкти по регі-
ону, млн. м3;

15) скидання недостатньо очищених забруд-
нених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти 
по регіону, млн. м3;

16) потужність очисних споруд за регіонами, 
млн. м3;

17) протяжність ветхих та аварійних водо-
провідних мереж (% до загальної протяжності 
водопровідних мереж);

18) зноc основних виробничих фондів під-
приємств водопостачання, %;

19) капітальні інвестиції на очищення зворот-
них вод, млн. грн.;

20) якість води для потреб населення за 
комплексом показників відповідно до Держав-
них санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання 
людиною».

В монографії В.П. Вишневського зазнача-
ється, що однією з найбільш яскравих тенден-
цій сучасного розвитку світової економіки на 

початку ХХІ ст. є відродження активного інтер-
есу до промислового сектору, цілеспрямова-
ного формування його прогресивної струк-
тури. У світі відбулося явне парадигмальне 
зрушення стосовно вибору шляхів розвитку 
національних економік. Автори зазначають [10], 
що тепер вже не діють постановки завдання у 
постіндустріальному стилі про пріоритетність 
інформаційного сектору та установку на вироб-
ництво цілком відчутних матеріальних благ, 
без контролю за випуском яких інформаційна 
економіка навіть у найбільш розвинутих краї-
нах втрачає (принаймні, частково) свій потен-
ціал ефективності та конкурентоспроможності. 
Пріоритетом знову оголошена індустріалізація, 
а точніше, неоіндустріалізація національних 
економік, головною метою якої є перехід на 
наукоємне «розумне» провідне виробництво. 
Під ним розуміють комплекс видів діяльності, 
заснованих на використанні та координації 
інформації, автоматизації обчислень, можли-
востей програмного забезпечення, сенсорних 
пристроїв, комп’ютерних мереж, застосуванні 
провідних матеріалів і нових можливостей, від-
критих природничими науками у сферах нано-
технології, хімії, біології тощо [10].

Висновки з проведеного дослідження. 
В дослідженні обґрунтовано концептуальний 
підхід до регулювання регіонального розви-
тку в умовах обмеженості водних ресурсів, 
в основу якого покладено поглиблення транс-
формації інфраструктурного забезпечення, 
зазначено проблеми, які потребують вирі-
шення, розроблено принципи регулювання та 
етапи здійснення. В основу зазначеного під-
ходу покладено активізацію процесів стиму-
лювання водоефективної діяльності регіону 
з урахуванням рівноцінності задоволення при-
родними ресурсами різних поколінь, необхід-
ності екологізації економічної діяльності щодо 
водних ресурсів та забезпечення збалансо-
ваного використання цих ресурсів і зниження 
водоємності ВРП.

Адміністрація регіону має бути гарантом 
переходу на концептуальний підхід до зазна-
ченого регулювання регіонального розвитку, 
метою якого визначено стимулюванню водое-
фективної діяльності РСЕС, що забезпечить від-
творення водного капіталу регіонів та високий 
рівень добробуту населення, підвищення його 
фізичного й духовного здоров’я.
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