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Розуміння водних ресурсів невичерпним джерелом призвело до 

виникнення водо-екологічної кризи в нашій державі, в результаті чого ми 

повсякденно почали відчувати проблеми пов’язані з їх кількістю та якістю. 

Залежність стану водних ресурсів від ефективного публічного управління є 

незаперечною.  

Як свідчить досвід передових країн світу проводити ефективну водну 

політику в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. В 

основу її пріоритетних напрямків повинні покладатися дієві заходи спрямовані 

на створення збалансованої системи регулювання охорони вод та їх 

раціонального використання і відтворення, гарантування водо-екологічної 

безпеки. Їх виконання має базуватися на законодавчо визначеному 
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організаційному об’єднанні зусиль державних, місцевих органів, громадських 

об’єднань, що мають повноваження у сфері охорони, використання та 

відтворення водних ресурсів, на загальнодержавному та територіальному 

(місцевому) рівнях.  

На сьогодні публічне управління у галузі водного господарства 

здійснюється низкою органів державного управління, органів місцевого 

самоврядування за участю громадських організацій. Зазначене має законодавчу 

регламентацію.  

Насамперед необхідно відзначити конституційне закріплення ролі 

державного управління у галузі охорони, використання та відтворення водних 

ресурсів. Вона визначена у контексті екологічної безпеки та екологічної 

рівноваги та закріплена у ст. 16 Конституції України наступним 

формулюванням: «забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та збереження генофонду 

Українського народу є обов’язком держави» [1].  

Своєю чергою, ст. 13 Водного кодексу України [2] визначає, що державне 

управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

здійснюється за басейновим принципом на основі державних, цільових, 

міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів, а також планів управління річковими басейнами. 

Вказане здійснюється Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами та їх 

виконавчими органами, районними, обласними радами, органами виконавчої 

влади та іншими державними органами відповідно до законодавства України. 

Таким чином, законодавство регламентує основи діяльності органів 

публічного управління в сфері охорони, використання та відтворення водних 

ресурсів, що конкретизовані у галузевому водному законодавстві. Останнє 

безумовно потребує невідкладного удосконалення, оскільки сучасний стан 
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водних об’єктів негативно впливає на благополуччя нашого народу, його 

здоров’я і добробут, а також на стан економіки держави. 

Розбудова демократичної, правової держави в Україні значною мірою 

залежить від того, наскільки ефективною і досконалою буде система 

нормативно-правових актів, що забезпечують регулювання та діяльність 

органів публічного управління в галузі водного господарства. 

У цілому підставами неефективності публічного управління у водній 

сфері необхідно визначити недосконале: законодавство; фінансові та 

економічні механізми екологічного розвитку; правові та економічні механізми 

стимулювання запровадження екотехнологій. Подолання цих проблем лежить в 

основі адміністративної реформи, що нині впроваджується в Україні. 

Зважаючи на викладене, необхідно зробити висновок, що публічне 

управління у водному господарстві в Україні знаходиться на стадії формування, 

оскільки воно з одного боку, не містить конкретних механізмів розв’язання 

існуючих проблем, а з іншого – не повною мірою враховує міжнародні сучасні 

здобутки та досвід.  
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