
Додаток №5 

Інформація 

постійної комісії з питань дотримання антикорупційного, екологічного, 

лісового, транспортного та дорожнього законодавства щодо пропозицій до 

проекту  «Стратегії розвитку водної політики України - Водна Стратегія». 

 

Проект  «Стратегії розвитку водної політики України - Водна Стратегія» 

(далі - Стратегія) розроблений командою офісу підтримки реформ Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів  України (додаток №2) на виконання 

завдання, визначеного підпунктом ґ) пункту 1 рішення Ради національної ради та 

безпеки України «Про виклики і загрози національній безпеці України в 

екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» введеного в дію 

Указом Президента України від 23 березня 2021 року № 111. 

Проте на думку членів постійної комісії організаційне забезпечення 

реалізації вказаної Стратегії потребує більш вищого рівня представництва 

процедури розроблення вказано проект, який прийнято на засіданні 8 липня 2021 

року (протокол №5): 

1.Утворити робочу групу із підготовки Стратегії розвитку водної політики 

України - Водна Стратегія» при Кабінеті Міністрів України до якої запросити 

представників: 

- профільного комітету Верховної ради України; 

- профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади; 

- Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації та інших  

         громадських рад (за згодою); 

- наукових працівників відповідного профілю; 

- фахівців органів місцевого самоврядування найбільших міст України; 

- фінансових структур та інше. 

2.Оформити  склад робочої групи розпорядженням Кабінету Міністрів 

України, якою також затвердити: 

- повноваження робочої групи; 

- терміни роботи; 

- необхідний перелік документів для затвердження і реалізації  

         Стратегії. 

3.Аналогічні робочі групи створити при обласних державних адміністраціях 

із залученням до їх складу представників профільних представників органів 

виконавчої влади і депутатських комісій обласних рад, науковців і громадськості. 

4.Робочою групою розробити механізм суворого контролю за виконанням          

затверджених положень Стратегії. 

Пропонується схвалити викладені вище пропозиції постійної комісії та 

доручити їй підготувати зміни і доповнення до проекту обласної програми „Питна 

вода Тернопілляˮ на 2021-2025 роки з урахування державної програми. 

Пропонується наступний проект рішення: 

1.Прийняти до уваги інформацію постійної комісії з питань дотримання 

антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та дорожнього 

законодавства щодо пропозицій до проекту  «Стратегії розвитку водної політики 

України - Водна Стратегія». 
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2. Схвалити пропозиції постійної комісії Громадської ради з питань 

дотримання антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та 

дорожнього законодавства щодо зміни організаційно-правового забезпечення 

порядку розгляду і обговорення Стратегії з участю всіх гілок виконавчої і 

законодавчої влади.  

3.Доручити Марценишину Р.І. підготувати зміни і доповнення до проекту 

обласної програми „Питна вода Тернопілляˮ на 2021-2025 роки з урахування 

положень державної програми. 

Вирішили: 

 

Керівник  

постійної комісії Громадської ради  

з питань дотримання антикорупційного,  

екологічного, лісового, транспортного 

 та дорожнього законодавства                                         Р.І.Марценишин  

 

 


