
ДЕСНЯНСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Н А К А З

від «02» червня 2020 р. Чернігів №69

Про внесення змін до наказу 
Деснянського БУВР від 17.02.2020 №27 
«Про затвердження Положення про 
технічну раду та склад технічної ради»

У зв’язку зі зміною структури апарату Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів, відповідно до п.4 Положення про технічну раду 

Деснянського басейнового управління водних ресурсів, затвердженого наказом 

Деснянського БУВР від 17.02.2020 № 27, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад технічної ради Деснянського басейнового управління 

водних ресурсів зі змінами, що додається.

2. Склад технічної ради Деснянського басейнового управління водних 

ресурсів, затверджений наказом Деснянського БУВР від 28.04.2020 № 63, 

вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління Н. ГРУДНИЦЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Деснянського БУВР 
від 17.02.2020 року № 27

ПОЛОЖЕННЯ 
про технічну раду

Деснянського басейнового управління водних ресурсів 

ї .  Загальні положення

1.1. Технічна рада Деснянського басейнового управління водних ресурсів 
(далі -  технічна рада) утворена наказом Деснянського БУВР і є постійно 
діючим консультативно-дорадчим органом при Деснянському БУВР.

1.2. У своїй діяльності технічна рада керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України, нормативно-правовими актами 
Кабінету Міністрів України і Держводагентства та цим Положенням.

2. Завдання і повноваження

2.1. Головним завданням технічної ради є здійснення комплексної 
науково обґрунтованої технічної політики у водному господарстві згідно з 
напрямками діяльності Деснянського БУВР, спрямованої на впровадження 
досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки та передового досвіду для 
забезпечення підвищення ефективності робіт з проектування та будівництва 
об’єктів водного господарства і надійності їх експлуатації, вирішення проблем 
раціонального використання та відтворення водних ресурсів.

2.2. Технічна рада на своїх засіданнях розглядає актуальні наукові, 
технічні, екологічні питання та відповідні матеріали з метою підтримання у 
належному технічному стані водогосподарських об’єктів, розвитку водного 
господарства та гідротехнічної меліорації земель, охорони та відтворення 
поверхневих водних об'єктів, а саме:

- основні напрями розвитку водного господарства і гідротехнічної 
меліорації земель;

- науково-технічні та техніко-економічні проблеми і основні напрямки 
наукових досліджень для розвитку галузі;

- результати впровадження у водне господарство досягнень вітчизняної та 
зарубіжної науки і техніки;

- техніко-економічні обґрунтування інвестицій, схеми комплексного 
використання водних і земельних ресурсів, заходи щодо гідротехнічної 
меліорації земель, охорони та відтворення водних ресурсів, запобігання 
шкідливій дії вод (паводки, підтоплення, ерозія, засолення, заболочування та 
інше), забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених 
пунктів, що користуються привізною водою;
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- результати державних випробувань машин, механізмів, пристроїв для 
використання їх у будівництві та експлуатації об’єктів водного господарства;

- заходи щодо механізації та автоматизації технологічних процесів, 
енерго- та ресурсозбереження, удосконалення управління виробництвом, 
впровадження автоматизованих систем управління;

- пропозиції щодо перспективних наукових досліджень, а також 
припинення малоефективних науково-технічних робіт та таких, що не мають 
практичного застосування;

- пропозиції щодо підвищення науково-технічного рівня проектних 
рішень;

проекти будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, 
меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів;

- матеріали, які надходять за зверненням сектору Держводагентства у 
Чернігівській області відповідно до Положення про сектор Держводагентства у 
Чернігівській області та Положення про Деснянське БУВР і надає пропозиції 
сектору Держводагентства у Чернігівській області;

- наукові звіти науково-дослідних, проектно - вишукувальних та інших 
організацій, а також закладів освіти щодо виконання науково-дослідних, 
науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт;

- перспективні плани науково-дослідних, проектних і експериментальних
робіт;

- проекти галузевих стандартів, відомчих будівельних норм, правил, 
інструкцій, методичних документів тощо;

- рекомендації щодо впровадження винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій з питань вирішення проблем водного господарства;

- інші актуальні наукові, технічні та екологічні питання.

3. Права

3.1. Технічна рада має право:
3.1.1. Отримувати в установленому порядку від водогосподарських 

організацій, підприємств та установ інформацію, необхідну для виконання 
покладених на неї завдань;

3.1.2. Залучати (у встановленому порядку) до роботи працівників водного 
господарства, вчених і фахівців (за згодою) з питань, що розглядаються;

3.1.3. Брати участь у підготовці матеріалів з питань, що належать до її 
компетенції, до конференцій, нарад тощо.

4. Склад та керівні органи

4.1. Технічна рада складається із спеціалістів Деснянського БУВР, 
представника сектору Держводагентства у Чернігівській області, начальників 
міжрайонних управлінь водного господарства або їх заступників, а також 
залучених до неї представників проектних організацій та наукових установ.



4.2. Технічну раду очолює голова технічної ради -  начальник 
Деснянського БУВР. Голова технічної ради має одного заступника, який 
виконує функції голови у разі його відсутності.

4.3. Голова технічної ради:
- затверджує порядок денний засідання басейнової ради, дату і місце його 

проведення;
- відкриває, веде і закриває засідання басейнової ради, вносить на розгляд 

і голосування питання й пропозиції, оголошує результати голосування та 
підписує протокол засідання;

- доручає члену технічної ради від Деснянського БУВР виконувати 
обов’язки секретаря за відсутності секретаря технічної ради.

4.4. Склад технічної ради затверджується наказом начальника 
Деснянського БУВР.

5. Порядок роботи

5.1. Технічна рада визначає та затверджує порядок своєї роботи, приймає 
у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

5.2. Основною формою роботи технічної ради є її засідання.
5.3. Забезпечення підготовки засідань, ведення протоколу засідання та 

контроль за виконанням прийнятих технічною радою рішень здійснює секретар 
технічної ради.

5.4. Засідання технічної ради проводяться за необхідності та на території 
Деснянського БУВР.

5.5. Члени технічної ради беруть участь у роботі технічної ради, вносять 
пропозиції щодо проекту рішення і мають право голосу.

5.6. Засідання технічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 
більше половини її членів.

5.7. Рішення технічної ради оформляються протоколами її засідань, що 
підписуються головуючим на засіданні та секретарем технічної ради.

5.8. Рішення технічної ради приймаються відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.


