
       
ЗАТВЕРДЖЕНО  

       
наказ Міністерства захисту довкілля та 

       
природних ресурсів України 

       
від  27.11.2020 року №  313 

          

 
План-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дону 

          

№  Назва заходу 2020 2021 2022 2023 2024 
Відповідальні 

виконавці 

1 Підготовка загальної характеристики поверхневих та підземних вод району річкового басейну: 

  1.1.опис річкового басейну           Держводагентство, 

ДСНС, НАНУ* 

1.2. визначення масивів           
Держводагентство, 

Держгеонадра 

2 Визначення основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових та дифузних 

джерел: 

  
1) поверхневі води           

Держводагентство, 

НАНУ** 

2) підземні води           Держгеонадра 

3 Визначення зон (території), які підлягають охороні, та їх 

картування           

Міндовкілля, 

Держводагентство, 

Держрибагентство 

4 
Картування системи моніторингу, результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих вод (екологічний і хімічний), 

підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), які підлягають охороні 

  

1) поверхневі води:  

          

Міндовкілля, 

Держводагентство, 

ДСНС*** 

2) підземні води:           Держгеонадра 



2 

 
5 Визначення екологічних цілей для поверхневих вод, підземних 

вод і зон (територій), які підлягають охороні, та строки їх 

досягнення 

          Міндовкілля, 

Держводагентство, 

Держгеонадра 

6 Розробка економічного аналізу водокористування 
          

Держводагентство, 

НАНУ** 

7 Огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи 

досягнення визначених цілей           

Міндовкілля, 

Держводагентство, 

Держгеонадра 

8 Розробка повного переліку програм (планів) для району 

річкового басейну 

          

Міндовкілля, 

Мінрегіон**,  

ДСНС**, 

Держводагентство, 

Держгеонадра, 

місцеві органи 

виконавчої 

влади** та органи 

місцевого 

самоврядування** 

9 Визначення переліку компетентних органів державної влади, 

відповідальних за виконання плану управління річковим 

басейном 

          
Міндовкілля, 

Держводагентство 

10 
Підготовка Порядку отримання інформації, у тому числі 

первинної, про стан поверхневих і підземних вод 
          

Міндовкілля, 

Держводагентство, 

Держгеонадра 

11 
Початок процедури стратегічної екологічної оцінки проєкту 

Плану управління річковим басейном 
          

Міндовкілля, 

Держводагентство 

12 Громадське обговорення проєкту Плану управління річковим 

басейном, завершення процедури стратегічної екологічної 

оцінки проєкту Плану управління річковим басейном 
          

Міндовкілля, 

Держводагентство 



3 

 
13 Розгляд та схвалення проєкту Плану управління річковим 

басейном Басейновою радою Сіверського Дінця та нижнього 

Дону           

Міндовкілля, 

Держводагентство, 

Басейнова рада 

Сіверського Дінця 

та нижнього Дону 

14 Погодження проєкту Плану управління річковим басейном із 

заінтересованими центральними органами виконавчої влади           
Міндовкілля, 

Держводагентство 

15 Подання проєкту Плану управління річковим басейном до 

Міністерства юстиції для здійснення правової експертизи           
Міндовкілля, 

Держводагентство 

16 Подання проєкту Плану управління річковим басейном на 

затвердження до Кабінету Міністрів України 
          

Міндовкілля, 

Держводагентство 

          

 
*   співвиконавці (за згодою) в частині визначення референційних умов 

     

 
**  співвиконавці (за згодою) 

      

 

*** співвиконавці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення 

державного моніторингу вод" 

          
 

Заступник директора Департаменту – начальник відділу 

охорони водних ресурсів Департаменту раціонального 

природокористування             Олександр БОНЬ 


