
ДЕСНЯНСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ № 2

від 28 травня 2019 року м. Ніжин

Головувала: голова колегії, начальник управління Н. Грудницька.
Присутні:
члени колегії: А. Скумін, Н. Снітко, О. Сластьон, Н. Джума, І. Мороз,

С. Коросташовець, В. Тарасенко;
запрошені особи (за списком):
начальники МУВГ; спеціалісти Деснянського БУВР; члени колективу Ніжинського 

МУВГ.
Усього: 43 чол.

СЛУХАЛИ: І. Про стан підготовки меліоративних систем до вегетаційного 
періоду.

Доповідали: начальник відділу експлуатації водогосподарських систем та
гідрогеолого -  меліоративних робіт -  Н. Джума.

У своїй доповіді Н.Джума зазначила, що завдання по підготовці меліоративних систем 
до роботи у вегетаційний період 2019 року міжрайонними управліннями водного 
господарства виконані в повному обсязі. Підготовлена вся запланована площа, яка 
обслуговується державними меліоративними фондами - 216,4 тис.га. За період підготовки, 
починаючи з жовтня минулого року, вирубано 608,1 тис.га чагарникової рослинності, 
загальною протяжністю 734,0 км.

В жовтні-листопаді 2018 роки було проведено спрацювання зарегульованих обсягів 
води та законсервовано на зимовий період 1339 гідротехнічних споруд, очищено 
водопропускні конструкції від мулу та сміття, проведено видалення сторонніх предметів з 
каналів та водоприймачів. В майстернях та гаражах було відремонтовано 62 одиниці техніки 
та механізмів на суму 270,1 тис. грн.

Починаючи з березня місяця поточного року, для покриття дефіциту вологи в 
засушливий період, на більшості гідротехнічних споруд області було проведено закриття 
затворів. Це дало можливість зарегулювати 17,9 млн.м3 води, з яких 6,0 млн.м3 на осушених 
торфових землях.

Впродовж березня-квітня в районах області, на території яких функціонують 
осушувальні системи, проведені наради з керівниками сільськогосподарських підприємств та 
власниками меліорованих земель з питань готовності до роботи меліоративних систем. 
Проведена робота щодо підписання угод з надання послуг з подачі води на 
зволоження/регулювання водного режиму. В результаті укладено 37 договорів на площу 
26,8 тис.га та на даний час по 23 договорам вже отримані кошти в сумі 289,4 тис. грн. 
Виконали доведене завдання Борзнянське МУВГ, Корюківське МУВГ та Ніжинське МУВГ.

За підготовчий період проведено поточно-доглядовий ремонт 150 гідротехнічних 
споруд, загальною вартістю 25,1 тис. гри., розпочаті ручні земляні роботи по очищенню від 
замулення, до належного естетичного вигляду приводяться території водогосподарських 
об'єктів, проведена оцінка еколого-меліоративного стану сільськогосподарських угідь та їх 
розподіл за рівнями ґрунтових вод.

Разом з цим Н.Джума відмітила, що в умовах обмеженого фінансування з державного 
бюджету управління не в змозі проводити якісні та своєчасні ремонти водогосподарських 
об'єктів, зокрема, гідротехнічних споруд та каналів.

іІЛшаї



Тому, з метою збереження основних фондів меліоративних систем в управліннях була 
проведена консервація меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної 
інфраструктури. Було законсервовано 191 км відкритих каналів, 109 гідротехнічних споруд 
та одне водосховище. Всі ці об'єкти були розміщені на сільськогосподарських угіддях, які не 
використовувались понад 3 роки в інтенсивному сільгоспвиробництві, а отже, доцільності 
утримання в робочому стані гідротехнічних споруд не було. Законсервована площа склала 
більше 10,0 тис.га. Крім того, був запропонований ще один варіант збереження 
інфраструктури меліоративних систем, це передача їх за договором на безоплатне зберігання 
землекористувачам.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу експлуатації водогосподарських систем та 

гідрогеолого-меліоративних робіт Н. Джуми щодо підготовки меліоративних систем до 
роботи у вегетаційний період 2019 року, взяти до відома.

2. Начальникам міжрайонних управлінь водного господарства:
2.1. Завершити роботу з сільгосптоваровиробниками по укладанню договорів на 

зволоження/регулювання водного режиму.
2.2. Надати до 10.06.2019 акти демонтажу конструктивних елементів гідротехнічних 

споруд на законсервованих меліоративних системах.
2.3. Розглянути можливість заключення договорів на безоплатне зберігання об'єктів 

інфраструктури меліоративних систем, розташованих в межах населених пунктів та тих, що 
перебувають у використанні одного сільгоспвиробника.

2.4. Забезпечити у термін до 01.07.2019 подання Деснянському БУВР матеріалів на 
списання визначеної за результатами інвентаризації техніки і механізмів.

СЛУХАЛИ: II. Про основні завдання з питань управління, використання та 
відтворення поверхневих водних ресурсів та пропуск льодоходу, повені та паводків у 
2019 році.

Доповідали: начальник відділу водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки 
Деснянського БУВР -  О. Сластьон.

У своїй доповіді О. Сластьон відзначила, що на протязі поточного періоду 
водогосподарськими організаціями Деснянського БУВР проводилась цілеспрямована робота 
по впровадженню інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим 
принципом та розробці елементів планів управління річковими басейнами зони діяльності 
Деснянського БУВР.

Одним з основних напрямків весняного періоду було виконання плану дій під час 
пропуску повені і паводків, зокрема, що стосується обстеження та сервісу гідроспоруд, 
водних об’єктів, які знаходяться у зоні впливу шкідливої дії вод. Для пропуску льодоходу, 
повені та паводків на державних водогосподарських об’єктах області підпорядкованим 
організаціями Деснянського БУВР: перевірено стан та вжиті заходи щодо готовності 1715 
регулюючих гідротехнічних споруд на 246 меліоративних системах та об’єктах, які 
знаходяться в зоні впливу льодоходу, весняної повені та паводків; проведені необхідні 
роботи з укріплення захисних дамб та ремонту і відновленню насосних станцій, підготовлено 
73 автодорожніх мостів, 115 км дамб обвалування і 4 насосні станції; встановлено 142 
оптимальні режими роботи водних об’єктів та 188 режимів роботи на державних 
водогосподарських системах.

Проводилась робота по оновленню та приведенню у відповідність документації для 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, пов’язаних з 
пропуском льодоходу, повені та паводків, налагоджена взаємодії з Управлінням ДСНС 
України у Чернігівській області, Чернігівським обласним центром з гідрометеорології по 
даним питанням.

Загалом весняна повінь 2019 року, за значеннями максимальних рівнів води, була 
близькою до історично низької повені 2015 року. Максимальні рівні води повені 2019 року



пройшли на великих річках на початку квітня і підтоплення населених пунктів 
господарських об’єктів не зафіксовано.

Особливу увагу О. Сластьон приділила питанню виконанню плану роботи басейнової 
ради Десни та верхнього Дніпра та прийнятим на засіданні рішення. </{

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Сластьон про основні завдання з питань управління, використання 

та відтворення поверхневих водних ресурсів та пропуск льодоходу, повені та паводків у 2019 
році, взяти до відома.

2. Начальникам міжрайонних управлінь водного господарства:
2.1. В місячний термін провести уточнення місцезнаходження точкових джерел скиду 

стічних вод у поверхневі водні об’єкти області та надати Деснянському БУВР.
2.2. Для детального вивчення існуючих проблем, які необхідно розв’язати в річковому 

басейні, вжити організаційних заходів по проведенню круглих столів у відповідних 
територіальних громадах. Пропозиції по місцю та часу проведення круглих столів надати 
Деснянському БУВР до 15.06.2019.

2.3. Активно проводити роботу з територіальними громадами по вирішенню 
водогосподарських проблем та сприяти відкриттю простору для розвитку бізнесу й 
стимулювати інвестиції до водного сектору.

2.4. Вжити організаційних заходів по поширенню серед водокористувачів інформації 
щодо проведення Деснянським БУВР 12.07.2019 семінару-тренінгу на тему: «Сучасний 
аспект отримання дозволу на спеціальне водокористування».

2.5. Надати пропозиції по святкуванню «Дня річок» зони діяльності управління та 
розробити заходи по відзначенню 8 вересня свята «День Десни».

СЛУХАЛИ: III. Про стан виконання колективних договорів міжрайонними 
управліннями водного господарства

Доповідали: Н. Снітко -  головний юрисконсульт Деснянського БУВР.

У своїй доповіді Н. Снітко зазначила, що протягом дії колективних договорів у 
міжрайонних управліннях водного господарства, профспілковий комітет та адміністрація 
визнавали і поважали права одна одної, виконували прийняті зобов’язання, несли 
відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України і Галузевою 
угодою, своєчасно виконували і приймали рішення щодо будь-яких суттєвих змін в 
організації виробництва, нормування і оплати праці при встановленні розмірів заробітної 
плати, надбавок, премій тощо.

Проводиться робота щодо забезпечення працівникам соціальних гарантій, 
компенсацій і пільг у галузі охорони праці: безоплатне забезпечення спецодягом, 
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними 
знешкоджувальними засобами, надання пільг та компенсацій за важкі та шкідливі умови 
праці тощо.

Разом з тим, Н. Снітко наголосила, що потребує перегляду та внесення змін в 
Положення про преміювання керівних працівників, спеціалістів та робітників міжрайонних 
управлінь водного господарства за основні результати діяльності.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Н. Снітко про стан виконання колективних договорів міжрайонними 

управліннями водного господарства, взяти до відома.
2. Начальникам міжрайонних управлінь водного господарства:



2.1. Внести зміни до колективних договорів та правил внутрішнього трудового 
розпорядку щодо робочого часу та часу відпочинку наступним чином: за рахунок зменшення 
обідньої перерви на 12 хв. щоденно, скоротити тривалість робочого дня у п’ятницю на 1 год.

2.3. До 10.06.2019 надати Деснянському БУВР проекти змін до Положення про 
преміювання керівних працівників, спеціалістів та робітників за основні результати 
діяльності МУВГ.

2.4. Своєчасно вносити зміни та доповнення до колективного договору та проводити 
повідомну реєстрацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

СЛУХАЛИ: IV. Інші питання
Виступали: Н. Грудницька -  начальник Деснянського БУВР.

Підводячи підсумки колегії, Н. Грудницька ознайомила присутніх з регіональними 
аспектами водного менеджменту, які розглядалися на засіданні колегії Держводагентства, що 
відбулася 24.05.2019 та з основними завданнями міжрайонних управлінь водного 
господарства на 2019 рік.

Голова колегії, 
начальник управління

Секретар колегії, 
заступник начальника відділу


