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Відомості про результати діяльності 
громадської організації «За відродження Десни»

Громадська організація «За відродження Десни» заснована у січні 2012 
року (20.01.2012) та є місцевою громадською організацією, яка об’єднує на 
добровільних засадах фахівців, працівників підприємств, установ та організацій 
водогосподарського комплексу, переробної промисловості, природоохоронних 
органів, науково -  дослідних установ, навчальних закладів, інших громадян, 
зацікавлених у розвитку водного господарства.

Основною метою діяльності громадської організації «За відродження 
Десни» є задоволення і захист законних соціальних, економічних та інших 
інтересів своїх членів, сприяння діяльності з охорони довкілля, збереженню та 
відродженню водних ресурсів, об’єднанню творчих та професійних зусиль 
громадян для підтримки і стимулювання ініціатив в інтересах науково- 
технічного прогресу у водному господарстві, забезпеченню потреб населення і 
народного господарства у водних ресурсах, збереженню, охороні та 
відтворенню водного фонду, попередженню та захисту від шкідливої дії вод в 
басейні річки Десна.

Основними завданнями є:
- сприяння та участь у здійсненні природоохоронних заходів, 

спрямованих на покращення екологічного стану водних об’єктів в басейні річки 
Десна та їх фінансова підтримка;

- підготовка та проведення конференцій, форумів, семінарів, тренінгів та 
інших заходів з природоохоронних та водогосподарських питань;

- участь у підготовці та проведенні засідань басейнової ради Десни та 
верхнього Дніпра -  постійно діючого консультативно-дорадчого органу. Що 
здійснює свою діяльність у взаємодії з Деснянським басейновим управлінням 
водних ресурсів, органами влади, природоохоронними органами, екологічними 
і громадськими організаціями;

- підтримка ініціатив з питань вивчення змін якісного та кількісного стану 
водних ресурсів, проведення спостережень за переформуванням берегів та 
гідрологічним режимом річок і інших водних об’єктів;

- пропагування екологічних знань серед населення, сприяння підвищенню 
ініціатив громадськості, здійсненню експедицій та інших заходів щодо 
вивчення сучасного стану водних об’єктів;

- сприяння підвищенню якісного рівня метрологічно-вимірювальної бази 
моніторингу водних об’єктів, включаючи автоматизовані засоби, шляхом 
розвитку спостережних мереж і систем узагальнення даних і кадастру водних 
ресурсів на основі новітніх геоінформаційних та інших технологій;

mailto:dbuvr.teb@gmail.com


- представництво та захист законних соціальних, економічних, творчих, 
професійних та інших спільних інтересів своїх членів;

- сприяння широкому обміну науково-технічними рішеннями між 
водогосподарськими, меліоративними та сільськогосподарськими 
організаціями, в тому числі розвитку зв’язків і взаємного обміну науково- 
технічними досягненнями та передовим досвідом з науковою та інженерно- 
технічною громадськістю зарубіжних країн;

- співпраця з органами виконавчої влади області з питань планування 
розвитку та координації роботи водогосподарських організацій області;

- налагодження контактів, обмін досвідом та взаємодія з громадськими, 
іншими організаціями, недержавними установами з різних регіонів України та 
закордонними організаціями з метою залучення матеріальних та 
інтелектуальних інвестицій для вирішення спільних з організацією завдань;

- громадський моніторинг водних об’єктів, сприяння організації та 
проведенню гідрологічних, гідрогеологічних, гідроморфологічних, 
біоіндикаційних, гідрохімічних, радіологічних досліджень вод та грунтів ( в т.ч. 
наукових) на землях водного фонду, паспортизації водойм, розробленню 
природоохоронних заходів, розробленню рекомендацій щодо охорони та 
раціонального використання водних ресурсів.

Члени громадської організації «За відродження Десни» є активними 
учасниками басейнової ради Десни та верхнього Дніпра; займають активну 
позицію у вирішенні екологічних проблем; приймають участь у організації та 
проведенні таких екологічних заходів як Всесвітній день води, День довкілля, 
акції «Міжнародний день чистих берегів»; сприяння забезпеченню 
інтегрованого управління водними ресурсами та сприяють співпраці у 
забезпеченні досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів 
поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних 
вод, а також «доброго» потенціалу штучних та істотно змінених масивів 
поверхневих вод у межах території річкового басейну.

У 2018 році громадська організація «За відродження Десни» стала одним 
з ініціаторів запровадження відзначення свята «День Десни» та всіляко сприяла 
у проведенні цього свята, яке набуло неабиякого розголосу серед широких 
верств населення, особливо учнівської молоді, привернуло увагу представників 
бізнесу та громадських організацій до екологічних проблем водних об’єктів та 
пошуку шляхів їх спільного вирішення.

Інформація щодо діяльності громадської організації «За відродження 
Десни» висвітлюється на офіційній сторінці РасеЬоок 
(https://www.facebook.com/DesnaRiverRevival/).
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