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АНАЛІЗ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО  
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 
 
У державному управлінні одним із найважливіших засобів дося-

гнення ефективного впливу держави є правильне організаційне за-
безпечення процесу управління. У водній сфері необхідність втру-
чання держави у прийняття рішень щодо використання, охорони і 
відтворення водних ресурсів є очевидною не тільки на національ-
ному рівні, а й на нижчих рівнях державного управління, зокрема 
на міжрегіональному і регіональному рівнях, де вирішуються прак-
тичні завдання з управління водними ресурсами. 

За Водним кодексом України державне управління в країні в 
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресур-
сів має здійснюватись за басейновим принципом [1, ст. 13]. Це 
означає, що басейновий принцип, тобто управління за басейнами 
річок, має бути єдиним і поширеним на всі рівні державного 
управління. На даний час за оцінками вчених і господарників в 
Україні діє змішана система управління, яка є частково адмініст-
ративно-територіальною, а частково гідрографічно-територіаль-
ною з переважанням першої. Найбільш широко представленими 
структурними підрозділами центральних органів виконавчої 
влади в Україні на міжрегіональному і регіональному рівнях в 



218 
 

управлінні водними ресурсами є організаційні структури Держа-
вного агентства водних ресурсів України. Де блок управління 
водними ресурсами, забезпечення водою населення та галузей 
економіки, захисту від шкідливої дії вод охоплював на міжрегіо-
нальному, регіональному і місцевому рівні 234 організації. Блок 
підготовки кадрів налічував 6 організацій, блок державних підп-
риємств — 16 організацій [2]. 

Головними з них станом на 2010 рік у першому блоці були: 9 
Басейнових управлінь водних ресурсів та підпорядкованих ним 16 
регіональних управлінь водних ресурсів в басейнах найбільших 
річок України; 21 Обласне виробниче управління меліорації та вод-
ного господарства, Республіканський комітет водного господарства 
АР Крим, підпорядковані ним 148 Міжрайонних та районних 
управлінь водного господарства, 25 Гідрогеологомеліоративних 
експедицій і партій, 10 Управлінь та дільниць групових водопрово-
дів, експлуатаційно-технічних відділів зв’язку та відділів комплекс-
ного проектування, 5 Управлінь магістральних каналів. 

Басейнові управління водних ресурсів (БУВР) охоплювати 
головні річки: Дніпро, Південний Буг, Західний Буг, Десну, Ду-
най, Сіверський Донець, Тису і стали підрозділами, що в органі-
заційній структурі демонструють застосування територіально-
гідрографічного (басейнового) принципу в управлінні водними 
ресурсами. На них покладено завдання здійснення аналізу, про-
гнозу і координації діяльності у басейнах річок з питань водоко-
ристування та управління водними ресурсами. Одночасно зали-
шились функціонувати Обласні виробничі управління меліорації 
та водного господарства (Облводгоспи), а в АР Крим — респуб-
ліканський комітет, які демонструють застосування адміністра-
тивно-територіального принципу управління водним господарс-
твом, меліорацією земель і частково контролю за водними ресу-
рсами, які вони вирішували разом з місцевими органами вико-
навчої влади та іншими обласними організаціями, установами, 
підприємствами. На місцевому і локальному рівнях ці завдання 
продовжували виконувати 148 Міжрайонних та районних управ-
лінь водного господарства (МУВГ, РУВГ). 

Станом на 2015 рік загальна організаційна структура Держав-
ного комітету України по водному господарству, а нині Агентст-
ва, у зв’язку з політичними подіями, урядовими рішеннями та 
переходом у новий статус виконавчого органу (Агентство вод-
них ресурсів), набула деяких змін. 
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Указом Президента України від 27 червня 2013 року № 351/2013 
у Положення про Держводагентство були внесені зміни, за якими 
свої повноваження агентство може здійснювати «безпосередньо та 
через територіальні органи в областях, містах Києві та Севастополі» 
[п. 61, 3]. Розпорядженням КМ України від 28 серпня 2013 року № 
662-р було затверджено перелік таких територіальних органів у ви-
гляді 25 секторів у всіх областях України та містах Києві і Севасто-
полі [4]. Територіальні органи Держводагентства повинні функціо-
нувати як структурні підрозділи центрального апарату, що не ма-
ють статус юридичної особи. 

За роки незалежності в Україні за рахунок створення нових 
Басейнових управлінь водного господарства (БУВР) відбуваєть-
ся поступовий перехід від адміністративно-командного принци-
пу державного управління водними ресурсами до гідрографічно-
територіального за басейнами річок. Проте в системі управління 
залишаються організації, які функціонують суто за адміністрати-
вно-територіальними межами (Облвлдгоспи, МУВГ, РУВГ), що 
робить її незавершеною і такою, яка не відповідає сповна вимо-
гам Водної Рамкової Директиви ЄС. 
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МУЗЕЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД КОЛЕКЦІЇ ДО ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 

На нинішньому етапі суспільного розвитку значно зростає за-
цікавленість у пізнанні матеріальної і духовної культури народів 
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