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Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

      від 18 лютого 2021 р.        № 69/2 

 

Про лист народного депутата України 

Прощука Е.П. 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

лист народного депутата України, голови підкомітету з питань раціонального 

використання водних ресурсів та моніторингу навколишнього природного 

середовища Прощука Е.П.  

Голова підкомітету проінформував, що 16 лютого 2021 року відбулося 

засідання підкомітету з питань раціонального використання водних ресурсів та 

моніторингу навколишнього природного середовища на тему «Стан 

впровадження Директиви 2007/60/ЄС (Протипаводкова директива) та підготовки 

до можливого підняття рівня води внаслідок інтенсивного танення снігу з 

початком весняного сезону». 

Під час засідання підкомітету було заслухано інформацію Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства водних 

ресурсів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

Державної екологічної інспекції України, Державного агентства лісових ресурсів 

України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.  

Комітет також відзначає важливість порушеного питання щодо стану 

підготовки впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення та 

питання про стан підготовки до можливих повеней та паводків. 

 

За результатами розгляду Комітет   в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію народного депутата України, голови підкомітету з питань 

раціонального використання водних ресурсів та моніторингу навколишнього 

природного середовища Прощука Е.П. щодо стану впровадження Директиви 
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2007/60/ЄС та стану підготовки до можливих повеней та паводків взяти  

до відома. 

2. Погодитись із пропозицією народного депутата України, голови 

підкомітету з питань раціонального використання водних ресурсів та 

моніторингу навколишнього природного середовища Прощука Е.П., а саме: 

рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Державному агентству водних ресурсів України, Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій: 

доповісти про стан підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків 

у 2021 році на засіданні підкомітету з питань раціонального використання 

водних ресурсів та моніторингу навколишнього природного середовища  

16 березня 2021 року; 

доповісти про стан підготовки впровадження Директиви 2007/60/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та 

управління ризиками затоплення на засіданні Комітету, з огляду на важливість 

вищезгаданого документу в рамках Угоди про Асоціацію України та ЄС. 

3. Рішення Комітету направити Міністерству захисту довкілля та 

природних ресурсів України, Державному агентству водних ресурсів України, 

Державній службі України з надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Голова Комітету                                                          О. БОНДАРЕНКО 


