ПРОТОКОЛ
зборів представників заінтересованих сторін щодо формування
складу басейнової ради Десни та верхнього Дніпра
м. Чернігів
23.10.2018

№ 1

Дата проведення зборів представників заінтересованих сторін - 23.10.2018.
Місце зборів: приміщення Деснянського басейнового управління водних
ресурсів, за адресою: м.Чернігів, проспект Перемоги, 39-А, зала засідань.
Час проведення зборів: з 12.00 по 14.00.
Присутні: 44 особи, в тому числі:
- 29 осіб (перелік додається) з 32 кандидатур на членство в басейновій раді
Десни та верхнього Дніпра;
- 15 осіб запрошені.
Порядок денний
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів
заінтересованих сторін щодо формування складу басейнової ради Десни та
верхнього Дніпра.
2. Формування складу басейнової ради.
3. Розгляд проекту Положення про басейнову раду.
4. Обрання голови басейнової ради та його заступника.
5. Утворення секретаріату басейнової ради, його структури та обрання
виконавчого секретаря.
6. Інші питання.

1.
Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів
заінтересованих сторін щодо формування складу басейнової ради Десни та
верхнього Дніпра.
Слухали: Грудницьку Н.М., начальника Деснянського БУВР.
З метою проведення зборів необхідно обрати головуючого, секретаря
зборів та рахункову комісію.
Грудницька Н.М. повідомила, що для проведення зборів необхідно обрати
секретаря зборів, у зв’язку з чим запропонувала обрати секретарем зборів
Сластьон Ольгу Михайлівну, а до складу рахункової комісії включити
наступних осіб: Михник Наталію Вікторівну; Заровську Світлану Миронівну.
Грудницька Н.М. запропонувала для ефективності роботи зборів
затвердити регламент роботи:
час для доповіді - до 5 хвилин;
час для виступу та дебатів - до 3 хвилин;
час для внесення пропозицій та доповнень - до 3 хвилин.

і

Виступала: Сластьон О.М., яка запропонувала головування на зборах
покласти на Грудницьку Н.М.

Голосували:
«за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
Рішення прийняте 29 голосами, що становить 100% голосів кандидатів,
присутніх на зборах.
Вирішили:
1. Обрати головуючою на зборах Грудницьку Н.М., секретарем
Сластьон О.М., до складу рахункової комісії включити Михник Н.В.,
Заровську С.М.
2. Затвердити запропонований регламент роботи.
2. Формування складу басейнової ради Десни та верхнього Дніпра.
Слухали: Грудницьку Н.М, начальника Деснянського БУВР;
Потапенка В.О., заступника начальника Деснянського БУВР.
Басейнова
рада
Десни
та
верхнього
Дніпра
утворюється
Держводагентством у відповідності з Водним кодексом України для врахування
інтересів усіх заінтересованих сторін у межах річкового басейну при
впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за
басейновим принципом.
Склад басейнової ради затверджується Держводагентством. До складу
басейнової ради надано 32 кандидатури від Сумської, Чернігівської та
Київської областей. Участь в зборах взяли 29 кандидатів до складу басейнової
ради. Персональний склад басейнової ради сформований чисельністю 29 осіб і
буде наданий на затвердження до Держводагентства.
Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років.
Голосували:
«за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
Рішення прийняте 29 голосами, що становить 100% голосів кандидатів,
присутніх на зборах.
Вирішили:
1. Ухвалити персональний склад басейнової ради Десни та верхнього
Дніпра чисельністю 29 осіб (додається) та направити його на затвердження
Держводагентством на підставі протоколу цих зборів.
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3. Розгляд проекту Положення про басейнову раду.
Слухали: Грудницьку Н.М., начальника Деснянського БУВР;
Сластьон О.М., члена ГО «За відродження Десни».
Проект положення про Басейнову раду Десни та верхнього Дніпра
розроблено згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
№ 23 від 26.01.2017 «Про затвердження Типового положення про басейнові
ради». Попередньо, проект Положення було направлено всім кандидатам від
заінтересованих сторін разом із запрошенням.
Даним Положенням регламентується порядок формування складу
басейнової ради, її керівних органів, завдання, повноваження та права членів
Басейнової ради, а також порядок роботи.
Голосували:
«за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
Рішення прийняте 29 голосами, що становить 100% голосів кандидатів,
присутніх на зборах.
Вирішили:
1. Ухвалити Положення про басейнову раду та надати його для
затвердження до Держводагентства.
4. Обрання голови басейнової ради та його заступника.
Слухали: Грудницьку Н.М., начальника Деснянського БУВР.
Басейнову раду очолює голова. Голова басейнової ради має одного
заступника, який виконує функції голови у разі його відсутності.
Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа членів
басейнової ради шляхом голосування.
З огляду на те, що басейн Десни розміщений на території трьох областей і
більша частина - це територія Чернігівської області, буде доцільно головування
доручити саме представнику Чернігівської області.
Виступила: Вакарчук О.В., яка підтримала ініціативу щодо представника
від Чернігівської області на голову басейнової ради і внесла пропозицію
розглянути кандидатуру Дідура Арсена Володимировича, заступника голови
Чернігівської обласної ради.
Виступили: Цвєткова Г.М., Дідур А.В.
Щодо процедури та можливості зміни (ротації) голови басейнової ради.
Голосували:
«за»
28
«проти»
немає
«утримались»
1
Рішення прийняте 28 голосами, що становить 96 % голосів кандидатів,
присутніх на зборах.
з

Виступила: Вакарчук О.В., яка запропонувала, враховуючи досвід
діяльності водогосподарського напрямку роботи, розглянути кандидатуру
Грудницької Наталії Миколаївни, начальника Деснянського басейнового
управління водних ресурсів на заступника голови басейнової ради.
Виступили: Дідур А.В., який запропонував присутнім підтримати
кандидатуру Грудницької Н.М. на заступника голови басейнової ради.
Голосували:
«за»
28
«проти»
немає
«утримались»
1
Рішення прийняте 28 голосами, що становить 96 % голосів кандидатів,
присутніх на зборах.
Вирішили:
1. Обрати:
- головою басейнової ради Десни та верхнього Дніпра Дідура Арсена
Володимировича, заступника голови Чернігівської обласної ради;
- заступником голови басейнової ради Десни та верхнього Дніпра
Грудницьку Наталію Миколаївну, начальника Деснянського БУВР.
5.
Утворення секретаріату басейнової ради, його структури та обрання
виконавчого секретаря.
Слухали: Грудницьку Н.М., начальника Деснянського БУВР.
Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації
виконання прийнятих басейновою радою рішень, утворюється секретаріат постійно діючий орган басейнової ради. Секретаріат басейнової ради очолює
виконавчий секретар, обраний басейновою радою. Положення про секретаріат
та його структура затверджується басейновою радою.
Грудницька Н.М. запропонувала утворити секретаріат у такому складі:
виконавчий секретар - Сластьон О.М.; члени секретаріату: Вакарчук О.В.,
Потоцька С.О., Овсєєнко P.P., Лесик П.Я.
Голосували:
«за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
Рішення прийняте 29 голосами, що становить 100% голосів кандидатів,
присутніх на зборах.
Вирішили:
1. Утворити секретаріат басейнової ради:
- Виконавчий секретар - Сластьон О.М., член ГО «За відродження Десни».
Члени Секретаріату:
- Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області - Вакарчук О.В.,
заступник начальника.
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- Чернігівська обласна ГО Українського ТОВ охорони природи - Потоцька
С.О., голова ГО.
- Чернігівський обласний центр з гідрометеорології - Овсєєнко P.P.,
начальник центру.
- Трубізьке міжрайонне управління водного господарства - Лесик П.Я.,
начальник управління.
2.
Затвердити Положення про секретаріат басейнової ради Десни та
верхнього Дніпра.
6. Інші питання.
Слухали: Грудницьку Н.М., начальника Деснянського БУВР.
Основною формою роботи басейнової ради є її засідання. Засідання
басейнової ради є відкритими та проводяться за необхідності, але не менше ніж
два рази на рік на території річкового басейну Десни та верхнього Дніпра і є
правочинними, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються протоколами
та реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держводагентства.
Висвітлення своєї діяльності басейнова рада здійснює шляхом розміщення
інформації про річний план роботи басейнової ради, склад постійних та
тимчасових робочих органів, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних
звітів про свою роботу на офіційному веб-сайті Держводагентства та
Деснянського БУВР у розділі «Басейнові ради».
З метою подальшої роботи басейнової ради запропонувала членам надати
пропозиції до плану роботи та провести наступне засідання на території
Сумської області.
Виступили: Дідур А.В., Гвозденко П.В., Лисюк О.Г. Сластьон О.М.
Розв'язання водогосподарських і екологічних проблем на території
басейну, досягнення «доброго» екологічного стану масивів поверхневих та
підземних вод можливе шляхом об’єднання всіх зацікавлених сторін. Значна
роль в цьому питанні покладена на басейнові ради. Рішення басейнових рад
враховуватиметься під час розроблення та виконання плану управління
річковим басейном.
Щодо роботи басейнової ради та можливості проведення засідань в режимі
он-лайн.
Голосували:
«за»
27
«проти»
1
«утримались»
1
Рішення прийняте 27 голосами, що становить 93 % голосів кандидатів,
присутніх на зборах.
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Вирішили:
1. Деснянському басейновому управлінню водних ресурсів після
затвердження Держводагентством складу та Положення про басейнову раду на
підставі протоколу зборів заінтересованих сторін направити відповідні
документи всім членам басейнової ради та розмістити на веб-сайті управління у
розділі «Басейнова рада».
2. Членам басейнової ради Десни та верхнього Дніпра надати виконавчому
секретарю басейнової ради пропозиції щодо розгляду питань для формування
плану роботи басейнової ради на 2019 рік до 01.12.2018.
3. Засідання басейнової ради провести в І півріччі 2019 року на території
Сумської області.

Голова зборів

Секретар зборів

Члени рахункової комісії

І/

б

