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       План роботи громадської ради  

  при Басейновому управлінні водних ресурсів річок Прут та Сірет на 2018 рік. 

 

 

Напрямки діяльності які планується вивчити та розглянути на засіданнях громадської ради 

№ Питання Термін розгляду 

1 Дотримання вимог законодавства при передачі в користування  

земель водного фонду та водних об’єктів Чернівецької області 

березень 

2  Виконання заходів  передбачених «Регіональною програмою робіт з 

розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на  2015-2019 

роки»  у 2017 (видалення руслового алювію, будівництво ГТС, 

отримання та використання коштів.) в аспектах досягнення мети та основних 

завдань програми. 

квітень 

3 Про стан річок Прут і Сірет – аналіз результатів моніторингу, чинники впливу 

на екологічний стан та пропозиції по зменшенню антропогенного 

навантаження. 

квітень 

4 Впровадження принципів сталого розвитку в процесі виконання комплексу 

робіт по експлуатації міжгосподарських меліоративних систем з метою 

збереження водно-болотних угідь як важливого чинника відновлення 

водності малих річок. 

червень 

5 Моніторинг впливу видалення руслового алювію на гідрологію, гідро 

морфологію   та екологічний стан гірських та передгірних річок. 

серпень 

6 Обговорення юридичних шляхів можливості закріплення берегів малих річок області за 

мешканцями прилеглих земельних ділянок для підтримки ними належного санітарно-

екологічного порядку. 

вересень 

7 Про екологічні ризики пов’язані з перспективою будівництва 

«Верхньодністровського каскаду ГЕС». 

жовтень 
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8 Участь БУВР річок  Прут та Сірет в екологічних програмах , програмах з 

розвитку водогосподарського комплексу та їх результативність.   

листопад 

 

Напрямки громадського моніторингу. 

1  Моніторинг виконання заходів  передбачених «Регіональною програмою 

робіт з розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на  2015-

2019 роки». 

Протягом року 

2 Моніторинг використання об’єктів водного фонду на умовах оренди. --//-- 

3 Моніторинг здійснення дозвільно-погоджувальної діяльності. --//-- 

 

Участь в спільних заходах і акціях 

1 Співпраця з громадськими радами екологічної та рибної інспекції, управління 

екології ОДА, УЛМГ. 

Протягом року 

2 Участь у роботі Координаційної ради    екологічної безпеки при Чернівецькій ОДА. --//-- 

3 Участь в природоохоронних акціях до Дня води, Дня охорони довкілля, Дня 

лісівника. 

--//-- 

4 Співпраця та спільні заходи зі Штабом громадських інспекторів з охорони довкілля. --//-- 

 

 

 

 Голова Громадської ради  

при БУВР  річок Прут та Сірет                                                                Жаріков Г. А 


