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Сектора 

• Качество воды и управление водными 
ресурсами (6 Директив) 

• Охрана природы 

• Управление окружающей средой и интеграция 
экологической политики  
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В чем именно поддержка? 
 

• Поддержка Рабочих групп (созданы / будут 
созданы для каждой Директивы при 
Минприроды, Госводагенстве, Минрегионе, 
МВД, Минздоровья) 
Транспозиция законодательства (законы, 

постановления КМУ, приказы) 
Имплементация технических положений Директив 

• Тренинги для целевых групп по конкретным 
элементам ВРД, ПД и др.+ стади-тур 

• Пилотные проекты 
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Список нормативно-правовых актов 
(аппроксимация ВРД и ПД ЕС)  

• 1. Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про затвердження меж районів річкових басейнів» 
• 2 (а). Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про виділення суббасейнів у межах окремих районів 

річкових басейнів та затвердження їх меж» 
• 2 (б). Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про виділення водогосподарських ділянок у межах 

районів річкових басейнів та затвердження їх меж» 
• 3. Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Методики визначення масивів 

поверхневої та підземної води» 
• 4 (а). Розроблення проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного 

моніторингу вод» від 20 липня 1996 р. № 815 (включаючи порядок розроблення та затвердження 
програми моніторингу поверхневих та підземних вод) 

• 4 (б). Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин 
для визначення хімічного стану масивів поверхневої та підземної води» 

• 5. Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Методики віднесення масиву 
поверхневої води до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневої води» 

• 6. Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Методики віднесення масиву 
підземної води до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземної води» 

• 7. Розроблення проекту наказу Держводагентства «Про внесення змін до Типового положення про 
басейнове управління водних ресурсів» 

• 8. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок розроблення та 
затвердження планів управління річковими басейнами» 
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 Визначення районів річкових басейнів 

8 



Support to Ukraine in approximation 
of the EU environmental acquis  

APENA This project is funded by the European Union 

Плани на 2016-2018 роки 

2016- Райони річкових басейнів, ідентифікація, 
типологія водних тіл, попередня оцінка ризиків 
затоплень 

2017- Аналіз стану річкового басейну, програми 
моніторингу, карти ризиків та загроз затоплень 

2018- План управління річковим басейном, 
програма заходів, план управління ризиками 
затоплень 

 

По 4 семінари на рік (західний, східний, північний та 
південний регіони) 
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