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Інформація про результати діяльності за водним напрямком Всеукраїнської 

екологічної громадської організації (ВЕГО) «МАМА-86». 

У 2019 році завершено проект допомоги ЄЕК ООН з перегляду Національних цільових 

показників до Протоколу про воду та здоров’я, виконання якого координувала ВЕГО 

МАМА-86. В рамках проекту з вересня 2017 до березня 2019 року було проведено: заходи на 

допомогу Мінприроди у проведенні 4 розширених засідань Міжвідомчої робочої групи (РГ) з 

координації впровадження Протоколу про воду та здоров’я при Мінприроди, круглий стіл з 

обговорення проекту Аналізу ситуації у 20 цільових областях Протоколу про воду та 

здоров’я в Україні, проведення Національного політичного діалогу (28 листопада 2017 р.), 

проведення національних громадських консультацій з обговорення проекту Національних 

цільових показників та програми заходів їх досягнення (19-20 грудня 2018). 

За участю експертів ВЕГО «МАМА-86» підготувала проекти документів:  

- Технічний звіт про результати аналізу ситуації щодо законодавчих, інституційних та 

змістовних аспектів у 20 цільових областях Протоколу про воду та здоров’я для 

перегляду національних цільових показників України; 

- Проект документу «Національні цільові показники до Протоколу про воду та здоров’я 

в Україні та заходи їх досягнення» 

- Аналітичний матеріал для підготовки Водної стратегії України: частина «Безпека води 

та здоров’я ». 

Також у 2018 р. ВЕГО «МАМА-86» брала участь у підготовці аналітичного документу “Як 

підвищити ефективність імплементації міжнародних багатосторонніх угод у сфері довкілля в 

Україні” 2018 року (зокрема у таких тематичних сферах: горизонтальні конвенції; водні 

ресурси; повітря; та хімічні речовини і відходи). 

Експерт ВЕГО «МАМА-86» брав участь у підготовці Короткого звіту щодо прогресу 

впровадження Протоколу про воду і здоров’я в Україні у 2016 – 2018 рр. ( лютий-квітень 

2019 року). 

Організація активно просувала Протокол про воду та здоров’я на національному та 

регіональному рівні. У серпні-вересні 2018 року «МАМА-86» організувала 2 регіональні 

семінари тему: «Регіональні пріоритети та завдання щодо впровадження Протоколу про воду 

та здоров’я» в м. Нова Каховка та м. Кропивницькому. Були зроблені презентації про 

Національні цільові показники до Протоколу для учасників конференції 15 травня 2019 р в 

рамках АКВА-ТЕРМ, Київ 2019, про хід впровадження Протоколу в Україні для учасників 

Засідання басейнової ради середнього Дніпра в м.Черкаси, 17 травня 2019 року та учасникам 

Круглого столу м. Суми 14 червня 2019 року. 

Представники ВЕГО МАМА-86 увійшли до складу 3 Басейнових рад: Десни та верхнього 

Дніпра, середнього Дніпра та Пруту, мали 2 тематичні виступи на засіданнях басейнових рад 

у 2019 році. Зокрема представник організації представив досвід з розробки Плану управління 

річковим басейном пілотного суб-басейна української частини верхнього Дніпра Семінар для 

представників Деснянського БУВР 21 травня 2019. 

Представник ВЕГО «МАМА-86» брав участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Вода для всіх» з пленарним виступом «Перегляд національних цільових 
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показників України у сфері води і здоров’я відповідно Протоколу про воду та здоров’я» 19 

березня 2019 року.  

У липні 2019 року організація надала коментарі та пропозиції щодо включення НЦП та 

заходів їх досягнення до проекту Плану дій з впровадження Еко-Стратегії на 2020-2025 роки. 

Результати діяльності організації з впровадження Протоколу про воду та здоров’я були 

представлені на семінарі з проблем води та здоров’я «EUWI+ 4 EaP» за темою: Linking the target 

setting process with the obligations under the EU Association Agreements and with SDGs» 2 

квітня 2019 року в Женеві. 

Інформацію про результати діяльності організації за водним напрямком, актуальні проблеми 

управління водними ресурсами та водної безпеки, ВЕГО «МАМА-86» регулярно надавала 

під час публічних заходів (круглих столів, конференцій, семінарів), засідань експертних або 

робочих груп, поширювала за допомогою Інтернет ресурсів (вебсторінка, ФБ), ЗМІ на 

національному рівні та в регіонах, де працюють осередки ВЕГО «МАМА-86».   

Представник ВЕГО «МАМА-86» - член громадській раді при Держводагентстві України за 

останній рік тричі доповідала по питаннях порядку денного засідань громадської ради: 

Плани забезпечення безпеки води і санітарії (22 лютого 2019 р.), Про хід впровадження 

Протоколу  про воду та здоров’я (13 листопада 2018 року та 06 червня 2019 р.).   


