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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема державного управління водними ресур!

сами і сам стан водних ресурсів в Україні фактично ви!

знані в Україні такими, що негативно впливають на

рівень національної безпеки країни [7]. Прийняття пра!
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ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FUNCTIONS AND TASKS CENTRAL BODIES
OF THE EXECUTIVE POWER OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UKRAINE

У статті наведено аналіз функцій і завдань центральних органів виконавчої влади, що задіяні

в державному управлінні водними ресурсами на загальнодержавному і регіональному рівнях

управління. Розроблено пропозиції щодо передачі, зміни, перерозподілу, поширення окре#

мих функцій і завдань іншим центральним органам виконавчої влади та органам влади місце#

вого самоврядування. Рекомендовано провести реорганізацію системи центральних органів

влади, сконцентрувати всі функції з управління водами в одному центральних органів виконав#

чої влади — Державного агентства водних ресурсів України і вилучити із числа його функцій і

завдань завдання щодо розвитку меліорації земель та водопостачання сільських населених

пунктів.

The article provides an analysis of functions and tasks of central executive bodies, involved in the

governance of water resources at the national and regional levels of government. The proposals to

transfer, alteration, redistribution, spread some of functions and tasks other central the executive

power authorities and local governments are proposed. Reorganize the system of central authorities

to concentrate all water management functions in one central authorities — The State Water

Resources Agency of Ukraine and to remove from among its of functions and tasks of the task of land

reclamation and water supply in rural settlements. Are recommend.
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вильних управлінських рішень у водній сфері та їх опе!

ративна реалізація залежить від ефективності роботи

центральних органів виконавчої влади, поле діяльності

яких (права і обов'язки) встановлюється відповідними

законодавчо!нормативними актами про них (Положен!
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нями). Враховуючи незадовільний стан державного уп!

равління водними ресурсами в країні, функції і завдан!

ня ЦОВВ, які відповідають за формування і, особливо,

за реалізацію державної політики у водній сфері, по!

требують детального аналізу та оптимізації. При цьому

за основу їх удосконалення та покращення потрібно

взяти принципи інтегрованого управління та управління

за річковими басейнами, які є головними у Водній Рам!

кові Директиві ЄС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розробкою цілей, функцій і завдань державного

управління у сферах природокористування, водокори!

стування, їх оптимізацією займались багато вітчизняних

і закордонних вчених. Ці питання відображені в працях

М.А. Хвесика, В.А. Голяна, С.І. Дорогунцова, І.О. Дра!

гана, Т.В. Іванової, В.І. Павлова, В.А. Сташука, М.Ю. Та!

расової, А.В. Яцика, В.А. Духовного, В.И. Данилов!Да!

нильяна, Р.Г. Мумладзе, Н.Н. Мирзаева, Н. Т. Кавешні!

ков та інших. Натомість детального аналізу функцій і

завдань Держводагентства України, який фактично

було створено в 2011 році, відповідність їх сучасним

умовам в літературних джерелах немає.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової статті є виявлення особливостей

наявних функцій і завдань головного і центральних

органів виконавчої влади в Україні щодо управління

водними ресурсами та потреби їх удосконалення вихо!

дячи із необхідності застосування басейнових принципів

управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Станом на січень 2015 року центральними органа!

ми виконавчої влади (ЦОВВ) у сфері формування та

реалізації державної водної політики є Міністерство

екології та природних ресурсів України та його струк!

турні підрозділи: Державна служба геології та надр

України, Державне агентство водних ресурсів України,

Державна екологічна інспекція України, Державне аген!

тство екологічних інвестицій України, Державне агент!

ство з управління зоною відчуження України (рис. 1).

Міністерство екології та природних ресурсів Украї!

ни (Мінприроди) відноситься до головних органів у сис!

темі ЦОВВ і було створено Указом Президента України

від 28 грудня 2010 року № 1245/2010 шляхом реорга!

нізації Міністерства охорони на!

вколишнього природного сере!

довища України [3].

Цим же Указом Державний

комітет України по водному гос!

подарству було реорганізовано в

Державне агентство водних ре!

сурсів України, створено також

Державну екологічну інспекцію

України і Державну службу гео!

логії та надр України, а Держав!

не агентство екологічних інвес!

тицій України реорганізовано в

Національне агентство екологіч!

них інвестицій України. Затверд!

жено також і схему їх взаємодії через Міністра екології

та природних ресурсів України.

 Основним ЦОВВ в системі управління водними ре!

сурсами в Україні є Держводагентство України, яке за

роки незалежності пройшло шлях від міністерства до

державного комітету та державного агентства. За ці

роки змінювались не тільки організаційна структура

державного органу, але його функції і завдання. Так, в

Положенні про Держводгосп від 1998 року, Укрводгосп

від 1999 року у перших пунктах наголошується, що ці

виконавчі органи забезпечують державну політику щодо

розвитку водного господарства та меліорації земель, за!

безпечення (задоволення) потреб населення і галузей

економіки у водних ресурсах.

У Положенні про Держводгосп від 14 липня 2000

року, яке діяло до 2007 року, основними сферами діяль!

ності також залишаються водне господарство, меліо!

рація земель, забезпечення потреб населення і галузей

економіки у водних ресурсах [5]. Прямого наголосу на

управління водними ресурсами, як на окрему сферу

діяльності, в них ще не надається.

Не надається прямого наголосу на управління вод!

ними ресурсами і в розділі "Основні завдання" Положень

від 1998, 1999, 2000 років, натомість у них вказується на

ряд завдань, що стосуються водних ресурсів — розроб!

лення та участь у реалізації різних програм використан!

ня і охорони вод та відтворення водних ресурсів; забез!

печення потреб населення і галузей економіки у водних

ресурсах та проведення їх міжбасейнового перерозпо!

ділу; здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням

шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків.

У Положенні від 2007 року Держводгосп було ви!

значено вже як ЦОВВ, діяльність якого спрямовується і

координується КМ України через Міністра охорони на!

вколишнього природного середовища, а в основних зав!

даннях з'явився пункт щодо управління водними ресур!

сами (відповідно до Водного кодексу): "регулювання

відносин у сфері використання і охорони вод та відтво!

рення водних ресурсів, розроблення та участь у реалі!

зації відповідних загальнодержавних, міждержавних і

регіональних програм" [6].

Таким чином, у Положенні була визначена сфера ви!

користання і охорона вод та відтворення водних ресурсів.

У Положенні від 13 квітня 2011 року, коли Державний

комітет було реорганізовано у Державне агентство, в

основних завданнях було закріплено тезу про сферу "уп!

равління, використання та відтворення поверхневих вод!

Рис. 1. Система центральних органів виконавчої влади у сфері
управління природними (водними) ресурсами в Україні
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них ресурсів" [4]. Залишився цей напрям і в Положенні

від 20 серпня 2014 року, яке є чинним на даний час [1].

Отже, формально центральний орган виконавчої вла!

ди, що реально реалізує державну політику в сфері "уп!

равління водними ресурсами", з'являється лише в 2007

році, хоча в Водному кодексі повноваження щодо управ!

ління водними ресурсами були прописані ще в 1995 році.

 Відповідно до нового Положення від 2014 року

Держводагентство є ЦОВВ, яке "реалізує державну пол!

ітику у сфері розвитку водного господарства та гідро!

технічної меліорації земель, управління, використання

та відтворення поверхневих водних ресурсів".

В основних завданнях Держводагентства сфера "уп!

равління, використання та відтворення поверхневих

водних ресурсів" поставлена у ряду завдань на першо!

му місці:

1) реалізація державної політики у сфері управлін!

ня, використання та відтворення поверхневих водних

ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації

земель та експлуатації державних водогосподарських

об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських

зрошувальних і осушувальних систем;

2) внесення пропозицій щодо забезпечення форму!

вання державної політики у сфері розвитку водного гос!

подарства та гідротехнічної меліорації земель, управ!

ління, використання та відтворення поверхневих водних

ресурсів [2, п. 3]. Таким чином, повноваження Держво!

дагентства і відповідно його діяльність спрямовується

на даний час у трьох основних напрямах (сферах):

Сфера 1 — "Управління, використання і відтворен!

ня поверхневих водних ресурсів".

Сфера 2 — "Розвиток водного господарства і ме!

ліорації земель";

Сфера 3 — "Експлуатація державних водогоспо!

дарських об'єктів комплексного призначення і міжгос!

подарських меліоративних систем".

Як бачимо, серед повноважень Держводагентсва

наявні такі сфери, які сьогодні не зовсім йому властиві,

враховуючи зміну його назви. Це в першу чергу розви!

ток меліорації земель та експлуатація меліоративних

систем. За досвідом європейських країн (Франція) та!

кими напрямами діяльності займаються цен!

тральні органи державної влади зі сільсько!

го господарства або державно!приватні

структури. Тому потрібно виокремити сферу

"управління, використання і відтворення по!

верхневих водних ресурсів", яке тягне за со!

бою задачу розділення сфер і, відповідно,

завдань діяльності.

За останні 15 років змінювались не тільки

структура і зміст завдань у перших пунктах

Положень про Комітет, у розділі "Основні

завдання", але також у розділі переліку конкретних зав!

дань, які покладаються на виконавчий орган влади.

Кількість завдань, покладених на Держводагентство у

різні роки в різних Положеннях наведені в таблиці 1.

Більш повно завдання щодо управління водними ре!

сурсами з'явились у Положенні про Держводагентство

від 2011 та 2014 років. У Положенні про Агентство від

2011 року загальна кількість завдань збільшилась до 51,

аналіз їхнього змісту показав, що вони стали більше уз!

годжені з Водним кодексом, проте в частині управління

водними ресурсами також не розкривали, як належить,

інтеграційний басейновий принцип управління.

У Положенні від 2014 року, порівняно з Положен!

ням від 2011 року, внесені коригування змісту окремих

завдань, вилучено завдання № 3 щодо утворення,

ліквідації, реорганізації підприємств, натомість добав!

лено два важливих завдання: № 7 щодо встановлення

режимів роботи водосховищ та ставків, наданих у ко!

ристування на умовах оренди та № 17 щодо проведен!

ня кризового моніторингу водних об'єктів [1].

Всі завдання у чинному Положенні про Агентство

можна розділити на декілька груп за напрямами діяль!

ності. Нами виділено чотири групи завдань: загально!

регуляторні, управління водними ресурсами, водне гос!

подарство і меліорація, експлуатація державних об'єктів

і меліоративних систем. Кількісний розподіл завдань за

даними групами у Положеннях про Агентство від 2011

та 2014 років наведено в таблиці 2.

Проведений аналіз показує, що серед завдань Дер!

жводагентства як ЦОВВ більшість (48 %) належить пи!

танням управління водними ресурсами, проте наявні

завдання також з водного господарювання і меліорації

(17,3%), експлуатації водогосподарських об'єктів і ме!

ліоративних систем (7,7%).

В основу встановлення функцій, повноважень і зав!

дань Держводагентства, на нашу думку, має бути покла!

дено "водоресурсний" підхід, коли зміст завдань Дер!

жводагентства випливає із поводження з водами як з

природним ресурсом, забезпечення ними в цілому га!

лузей економіки і населення, а не з водою як товаром

при безпосередньому її використанні. Виходячи з цьо!

го підходу, нами проаналізовано всі функції і

завдання Держводагентства та Держгеонад!

ра України на предмет їх передачі іншим

ЦОВВ (табл. 3).

За чинним Положенням про Держгеонад!

ра державна служба виконує ряд важливих

завдань щодо підземних вод, зокрема:

— ведення пошуково!розвідувальних та

інших робіт щодо геологічного вивчення під!

земних вод;

 
/         

 
1 23  1998 .,   , 29
2 26  1999 .,   , 31
3 14  2000 .,   , 29
4 27  2007 .,   , 31
5 13  2011 .,   , 51
6 20  2014 .,   , 52

Таблиця 1. Кількість завдань у Положеннях про ЦОВВ,
що реалізує державну політику в сфері управління

водними ресурсами у різні роки

 
/     

 
2011 . 2014 .

 % %
1  14 27,5 14 26,9
2    21 41,2 25 48,1
3     10 19,6 9 17,3
4  ’   6 11,7 4 7,7
  51 100 52 100

Таблиця 2. Розподіл завдань по групах в Положеннях
про Держводагентство від 2011 та 2014 років



Інвестиції: практика та досвід № 11/201578

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Та

б
л

и
ц

я
 3

. 
П

р
о

п
о

з
и

ц
ії 

щ
о

д
о

 з
м

ін
и

 т
а

 п
е

р
е

р
о

з
п

о
д

іл
у 

ф
у

н
кц

ій
 ц

е
н

тр
а

л
ьн

и
х

 о
р

га
н

ів
 в

и
к

о
н

а
в

ч
о

ї 
в

л
а

д
и

 У
кр

а
їн

и
 у

 в
о

д
н

ій
 с

ф
е

р
і



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

79

П
ро

д
ов

ж
ен

ня
 т

аб
ли

ці
 3

П
р

и
м

іт
к

а
: 

1
) 

к
у

р
с
и

в
о

м
 в

и
д

іл
е

н
і 

з
м

ін
и

 у
 з

а
в
д

а
н

н
я

х
, 

щ
о

 п
р

о
п

о
н

у
ю

т
ь
с
я

 а
в
т
о

р
о

м
;

 2
) 

+
 о

з
н

а
ч
а

є
 в

и
к

о
н

а
н

н
я

 д
а

н
о

го
 з

а
в
д

а
н

н
я

;

 !
 о

з
н

а
ч
а

є
 н

е
в
и

к
о

н
а

н
н

я
 і

 п
е

р
е

д
а

ч
у
 д

а
н

о
го

 з
а

в
д

а
н

н
я

.



Інвестиції: практика та досвід № 11/201580

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— виявлення недіючих свердловини на воду і вжи!

вання заходів щодо їх ліквідації або ремонту і подаль!

шого використання;

— здійснення моніторингу підземних вод;

— ведення державного обліку підземних вод та вод!

ного кадастру;

— видачу спеціальних дозволів на користування

надрами для розробки родовищ підземних вод [8].

Виходячи із принципу, що всі води мають бути зо!

середжені в одному ЦОВВ, виникає потреба вказані всі

5 завдань від Дерожгеонадра передати Держводагент!

ству. Для виконання цих завдань пропонується створи!

ти в структурі центрального апарату Держводагентства

Відділ підземних водних ресурсів при наявному на сьо!

годні Управлінні водних ресурсів та координації діяль!

ності територіальних органів.

Невластивими для ЦОВВ, що реалізує державну

політику в сфері управління водними ресурсами, стають,

на нашу думку, функції щодо розвитку меліорації зе!

мель та водного господарства. Із наявних 52 завдань в

чинному Положенні про Держводагентство 7 завдань

потрібно повністю передати Міністерству аграрної полі!

тики (Мінагрополітики) та новому ЦОВВ при ньому, який

потрібно створити, — Державному агентству з меліо!

рації земель (Держмеліоагентство).

Ці завдання стосуються затвердження правил та вста!

новлення режимів експлуатації загальнодержавних і

міжгосподарських меліоративних систем, забезпечення

їх дотримання; моніторингу технічного стану меліоратив!

них систем та гідротехнічних споруд на них; моніторингу

меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель,

а також грунтів у зонах впливу меліоративних систем;

забезпечення проведення робіт із запобігання пошкод!

женню та аваріям на гідротехнічних спорудах загально!

державних і міжгосподарських меліоративних систем, а

також з ліквідації наслідків аварій на таких спорудах;

проведення галузевої експертизи проектно!кошторисної

документації на будівництво (реконструкцію) окремих

об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних сис!

тем; інвентаризації та паспортизації загальнодержавних

і міжгосподарських меліоративних систем.

З інших 13 завдань Держводагентства Агентству мел!

іорації земель передаються тільки та частина, яка стосуєть!

ся розвитку меліорації земель, зокрема розвитку та вико!

нання державних цільових програм з питань меліорації

земель, встановлення режимів експлуатації меліоративних

систем, забезпечення проектування, будівництва і рекон!

струкції меліоративних систем, проведення їх планово!

запобіжних ремонтів, перегляду та затвердження норма!

тивної документації, виконання науково!дослідних робіт

у сфері меліорації земель, вивчення екологічного стану

меліорованих земель, підготовку кадрів у сфері меліорації

земель, пропозиції до державних цільових програм щодо

розвитку меліорації земель, інформування громадськості

про реалізацію державної політики у сфері розвитку гідро!

технічної меліорації земель, створення і впровадження

сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних ме!

реж у сфері розвитку меліорації земель.

Вилучається також і передається Агентству меліо!

рації земель вказівка на сфери діяльності "гідротехніч!

на меліорація земель", "меліорація земель" та "експлу!

атація міжгосподарських зрошувальних і осушувальних

систем" у головних завданнях Держводагентства, які

зафіксовані у пункті 1 та підпунктах 1) і 2) пункту 3 у

Положенні про Держводагентство.

Тоді у Положенні про Державне агентство водних ре!

сурсів України (Держводагентство) рекомендується запи!

сати, що воно є центральним органом виконавчої влади,

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом

Міністрів України через Міністра екології та природних ре!

сурсів і який реалізує державну політику у сфері розвитку

управління, використання та відтворення поверхневих і

підземних водних ресурсів та водного господарства.

А основними завданнями Держводагентства є: 1) ре!

алізація державної політики у сфері управління, викорис!

тання та відтворення поверхневих і підземних водних ре!

сурсів, розвитку водного господарства і експлуатації дер!

жавних водогосподарських систем і об'єктів міжгалузево!

го комплексного призначення; 2) внесення пропозицій щодо

забезпечення формування державної політики у сфері роз!

витку управління, використання та відтворення поверхне!

вих і підземних водних ресурсів та водного господарства.

У подальшому Із наявних 52 завдань Держводагент!

ства (див. табл. 3) завдання № 44 розроблення заходів

щодо забезпечення централізованим водопостачанням

сільських населених пунктів, що користуються привізною

водою, можна передати Мінрегіону. Для цього пропонуєть!

ся створити в Мінрегіоні при Відділі водопровідно!канал!

ізаційного господарства Сектор водопостачання і каналі!

зації сільських населених пунктів при Управлінні інженер!

них систем в Департаменті систем життєзабезпечення та

житлової політики. Цьому ж Сектору передається частина

3!х завдань щодо: моніторингу якості вод у районах водо!

заборів систем сільськогосподарського водопостачання

(контроль); забезпечення проектування, будівництво і ре!

конструкції систем групових і локальних водопроводів,

систем водопостачання та каналізації у сільській місце!

вості; здійснення паспортизації джерел питного водопос!

тачання, ведення обліку (баз даних) щодо систем водопо!

стачання і каналізації у сільських населених пунктах. На!

ведені вище зміни потрібно буде внести і в Положення про

головні ЦОВВ — Мінприроди і Мінрегіону. Відповідно до

вимог щодо децентралізації повноважень державних

органів влади пропонується також частину повноважень

Держводагентства передати на міжрегіональний (басей!

новий), регіональний (суббасейновий і обласний) і місце!

вий рівні Басейновим управлінням водних ресурсів, Вод!

ним комітетам, адміністраціям і органам місцевого само!

врядування (територіальним громадам).

Пропонується передати такі завдання, як установлен!

ня режимів роботи водосховищ та ставків, наданих у ко!

ристування на умовах оренди; проведення моніторингу

за переформуванням берегів; здійснення заходів щодо

екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду

за ними; погодження договорів оренди та паспортів вод!

них об'єктів; погодження проектів щодо розмірів та ре!

жиму користування прибережних захисних смуг;

здійснення заходів щодо запобігання надзвичайним си!

туаціям, запобігання шкідливої дії вод і ліквідації її

наслідків, організації виконання робіт, пов'язаних з

мінімізацією наслідків шкідливої дії вод та ряд інших зав!

дань на водних об'єктах місцевого значення (окремих

малих річках, ставках, озерах, струмках) передати орга!

нам місцевого самоврядування — сільським, селищним,
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міським, районним, обласним радам з одночасним вирі!

шення питання про джерела фінансування таких робіт у

законодавчому порядку. На середніх і великих річках,

водосховищах комплексного призначення, окремих ма!

лих річках (небезпечних, із відповідальними спорудами)

ці завдання потрібно залишити за структурними підроз!

ділами Держводагентства України.

 Із загального переліку 52!х завдань Держводаген!

тства 27 завдань залишаються незмінними, а в форму!

лювання окремих завдань пропонується внести ре!

дакційні уточнення. Так, в завданні № 6, № 9 та пропо!

нується уточнити системи і канали "багатоцільового

призначення та міжбасейнового перерозподілу", № 22

смуги відведення доповнити "прибережними захисни!

ми смугами", а погодження смуг відведення покласти

також на Агентство меліорації земель (на меліоратив!

них системах), № 32 об'єкти "комплексного призначен!

ня", № 35 нормативи водопостачання замінити на нор!

мативи "водозабору і скиду вод". У цілому в Положенні

за Держводагентством після реорганізації залишаєть!

ся виконання 49 завдань. При цьому всі завдання бу!

дуть стосуватись управлінню водними ресурсами. Таким

чином, досягається відповідність системи державного

управління на міжрегіональному і регіональному рівнях

басейновим принципам управління.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті наведено аналіз функцій і завдань основних

центральних органів влади, що реалізують державну пол!

ітику у сфері водних ресурсів в Україні та пропозиції щодо

їх передачі, зміни, перерозподілу, поширення на органи

влади місцевого самоврядування. Рекомендується прове!

сти в Україні реорганізацію системи центральних органів

влади, сконцентрувати всі функції з управління водами в

одному ЦОВВ — Державному агентстві водних ресурсів

України і вилучити із числа його функцій і завдань завдан!

ня щодо розвитку меліорації земель та водопостачання

сільських населених пунктів і передати їх іншим ЦОВВ.
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