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Робота БУВР Тиси з засобами масової інформації  

 у 2018 році 
 

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса приділяється значна 

увага інформаційно-просвітницькому забезпеченню населення – донесення 

інформації громадськості про діяльність  водогосподарських організацій області. 

Висвітлення діяльності управління здійснює за допомогою таких форм 

інформування: 

 Статті на власному сайті та на веб-сайтах мас-медіа                                                                                                                                                                              

Послідовність і системність у роботі з інформування громадськості через 

веб-сайт забезпечує відділ геоінформаційних систем (ГІС) та інформаційного 

забезпечення. Він активно співпрацює з працівниками МУВГ, відповідальними за 

інформування, які звітують про діяльність та проведені заходи в міжрайонних 

управліннях водного господарства. 

За звітний період на офіційному веб-сайті БУВР Тиси опубліковано 242 

статті, які відображають участь працівників Держводагентства, БУВР Тиси, 

міжрайонних управлінь у заходах щодо управління, збереження та відтворення 

водних ресурсів, функціонування водогосподарського комплексу області. 

Широке відображення на сайті було відведено ліквідації наслідків 

проходження грудневого паводку 2017 року та проведення аварійно-

відновлювальних робіт, зокрема, по відновленню пошкодженої дамби р.Боржава 

на території В.Ком´ятської сільської ради, берегоукріплення біля лівобережної 

дамби р.Тересва в смт.Тересва, правобережної дамби р.Теребля біля с.Вонігово 

Тячівського району та правобережної дамби р.Ріка біля с.Липча. Також 

висвітлено підготовчі заходи і проходження в басейні р.Тиса паводку 3-4 лютого. 

Для забезпечення прав доступу громадян до інформації на сайті опубліковані 

також звіти за напрямками діяльності БУВР Тиси. 

Роз’яснено на сайті внесення Урядом змін до 

Порядку видачі дозволів на спеціальне 

водокористування. 

20-23 березня БУВР Тиси та міжрайонні управління 

водного господарства взяли активну участь у 

практичному відпрацювання командно-штабних навчань 

системи цивільного захисту населення Закарпатської 

області. 
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На сайті БУВР Тиси висвітлено 

інформацію про підсумкову нараду, яка 

відбулась  12 лютого в конференц-залі 

БУВР Тиси, на якій розглядалися звіти 

керівників міжрайонних управлінь 

водного господарства про діяльність 

управлінь у 2017 році. А 28 лютого в 

конференц-залі Басейнового управління 

водних ресурсів річки Тиса під головуванням начальника БУВР Тиси Володимира 

Чіпака відбулося засідання колегії “Про підсумки діяльності Басейнового 

управління водних ресурсів річки Тиса у 2017 році і заходи щодо сталого 

функціонування галузі у І кварталі 2018 року” за участю першого заступника 

голови облдержадміністрації Віктора Мікуліна. 

Відображено на сайті також інформацію щодо реалізації в області 

Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну р.Тиса у Закарпатській області на 2013-2021 рр. Зокрема, 

працівники Мукачівського МУВГ виконували роботи з очистки водовідвідних 

каналів між селами В.Коропець-Кучава, Берегівського МУВГ – роботи з 

реконструкції водовідвідних каналів в смт.Батьово Берегівського району та інші. 

Належна робота з інформування була проведена колективами Міжрайонних 

управлінь водного господарства, це: зустрічі-наради з місцевими громадами, 

працівниками сільських рад та районних державних адміністрацій, зустрічі з 

учнями та молоддю, проведення освітніх лекцій, статті в інтернет-мережі та в 

друкованих ЗМІ.  

Активно проводилась робота, пов’язана з 

висвітленням заходів з нагоди відзначення 

Міжнародного Дня води, Дня Соборності України, 

акції «Година Землі», численних акцій з 

благоустрою, Дня довкілля, Дня з охорони праці, 

Дня працівника водного господарства, Дня 

Конституції України, проведення інформаційно-

просвітницьких заходів для підвищення 

екологічної свідомості і обізнаності громадян, 

особливо школярів, щодо проблем, пов’язаних з 

раціональним використанням, забрудненням, 

охороною та відтворенням водних ресурсів, 

пізнавальні статті на сайті БУВР Тиси. 

Також висвітлювалась інформація про зустріч 29-31 травня заступників 

Уповноважених Урядів України і Словацької Республіки за участі керівників 

робочих груп Українсько-Словацької Комісії по прикордонних водах. Українську 

делегацію очолював головний інженер БУВР Тиси, заступник Уповноваженого 

Уряду України Олег Кисіль, словацьку – технічний директор водного 

господарства, заступник Уповноваженого Уряду Словацької Республіки Павел 
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Віраг. Також 12-14 червня 2018 року на території України відбулася планова 

зустріч заступників Уповноважених Урядів України та Угорщини з питань 

водного господарства на прикордонних водах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відповідно до наказу Голови Держводагентства України Овчаренко І.І. від 

22.06.2018 №144-ОС – від 25 червня 2018 року начальником Басейнового 

управління водних ресурсів річки Тиса призначено 

Кисіля Олега Анатолійовича.  27 червня 2018 року 

відбулося офіційне представлення нового керівника 

фахівцям БУВР Тиси першим заступником Голови 

Держводагентства України Михайлом Хорєвим.  

Також згідно наказу 

Державного агентства водних ресурсів України № 134-ОС 

від 08.06.2018, виконання обов’язків начальника 

Берегівського МУВГ покладено на Скраля Петра 

Івановича.  

На сайті оновлено розділ «Електронна 

карта», де кожен охочий може ознайомитись з 

водогосподарський комплексом Закарпатської 

області. До карти додана атрибутивна інформація 

така як: дамби, берегоукріплення, АІВС «Тиса», 

насосні станції, пункти моніторингу якості вод, 

регулювання та розчистка русел. 

 

 

01 жовтня пройшло засідання українсько-

румунської Робочої групи з проблем р.Тиса та її 

приток у м. Ізмаїл на виконання протоколу ІХ 

наради Уповноважених Урядів з виконання 

Угоди між Урядом України і Урядом Румунії про 

співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах.  

Також 25 жовтня 2018 р. в м. Ужгород відбулися збори заінтересованих 

сторін для утворення Басейнової ради річки Тиси. На установчих зборах було 

сформовано склад Басейнової ради річки Тиси, обрано голову басейнової ради та 
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його заступника, створено секретаріат басейнової 

ради, розглянуто та затверджено проект Положення 

про Басейнову раду. 

Висвітлена інформація про виробничу нараду 14 

листопада 2018 року, де розглядалися звіти керівників 

міжрайонних управлінь водного господарства за 

підсумками діяльності протягом 10 місяців 2018 року.  

27 листопада 2018 року в с. Барвінок 

Ужгородського району відбулося 14-те засідання 

Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань 

транскордонного співробітництва на якому керівник 

БУВР Тиси Кисіль О.А. інформував учасників щодо 

сучасного стану та актуальних питань українсько-

словацького співробітництва на прикордонних водах. 

Відображено на сайті роботи, що проводились 

спеціалістами відділу АІВС «Тиса» протягом серпня-

листопада 2018 року. Загалом було здійснено виїзд до 

більшості автоматизованих станцій АІВС «Тиса» (35 станцій), на яких 

проводилися профілактичні та ремонтні роботи. 

Широко висвітлюватися заходи, які проводились в рамках Регіональної 

цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 

басейну р.Тиса у Закарпатській області на 2013-2021 роки підвідомчими 

організаціями водного господарства. Також відображено ремонтно-доглядові  

роботи, роботи з благоустро, експлуатаційні заходи. 

   
 

Відповідно до вимог, через ресурси веб-сайту забезпечується право доступу 

до публічної інформації, що знаходиться у володінні БУВР Тиси,  інформацію про 

звернення громадян та  Порядок одержання документів дозвільного характеру, 

інше. 

Систематично на сайті БУВР Тиси відображається інформація про якість 

поверхневих вод річок та меліоративних каналів Закарпатської області, а також 

водогосподарська ситуація на річках області. 
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Розроблені нами статті популярні й на інших інтернет-виданнях: 

www.kmu.gov.ua, www.carpathia.gov.ua, www.nz.uz.ua, www.zakarpattya.net.ua, 

www.mukachevo.net, karpatnews.in.ua,karpatinfo. net.ua, 

zakarpattyachko.com.ua, karpatskijobjektiv.com, 

elvisti.com, www.beregovo.uz.ua, www.bereg-rda.gov.ua, 

www.beregszasz.com.ua, www.irda-gov.ua, www.chas-

z.com.ua, www.trubyna.org.ua, www.bereg-rda.gov.ua, 

news.meta.ua,  transkarpatia.net, newsradio.com.ua, 

www.7dniv.info, rionews.com.ua.  

 

Публікації в друкованих ЗМІ 

Спектр напрямків діяльності БУВР Тиси 

висвітлюється на шпальтах друкованих ЗМІ: 

проблеми підтоплення та підготовка до захисту від 

шкідливої дії води, засмічення водотоків, співпраця 

з місцевими органами влади з питань управління 

водними ресурсами та втілення програм 

міжнародної технічної допомоги, якість поверхневих вод, просвітницьким 

заходам на тему збереження і дбайливого ставлення до водних ресурсів, 

діяльність водогосподарського комплексу області – це неповний перелік 

актуальних тем, які постійно висвітлюють друковані ЗМІ. 

Інформування та співпраця  з друкованими ЗМІ охоплює багато популярних 

видань. Протягом звітного періоду було розміщено статті про діяльність 

водогосподарських організацій області у таких друкованих виданнях: «Новини 

Закарпаття», «Вісті Ужгородщини», «Народне слово», «Новини 

Виноградівщини», «Вісник Берегівщини», «Нове життя», «Дружба», «Зоря 

Рахівщини», «Тячів», «Старий Замок Паланок», «Голос Верховини», «Вісті 

Свалявщини», «Панорама» та угорськомовній пресі області «Kárpáti Igaz Szó». 

 Участь у зустрічах з громадськістю, семінарах, прес-конференціях 

Фахівці БУВР і МУВГ відкриті до спілкування з 

питань розвитку водного господарства з 

представниками громад, органів влади, галузевих 

організацій та ЗМІ. 

 Цією весною Басейнове управління водних 

ресурсів р.Тиса брало активну участь, в якості 

асоційованого партнера проекту JOINTISZA, у 

проведенні трьох інформаційних семінарів 

«Обговорення підготовки Плану управління басейном 

р. Тиси зацікавленими сторонами» за басейновим 

принципом - 27 лютого в м.Ужгород, 20 березня в 

м.Мукачево і 4 квітня в м.Тячів. Загалом, в 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.carpathia.gov.ua/
http://www.nz.uz.ua/
http://www.zakarpattya.net.ua/
http://karpatnews.in.ua,/
http://karpatnews.in.ua,/
http://elvisti.com/
http://www.beregovo.uz.ua/
http://www.bereg-rda.gov.ua/
http://www.beregszasz.com.ua/
http://www.irda-gov.ua/
http://www.chas-z.com.ua/
http://www.chas-z.com.ua/
http://www.trubyna.org.ua/
http://www.bereg-rda.gov.ua/
http://news.meta.ua/
http://transkarpatia.net/
http://newsradio.com.ua/
http://www.7dniv.info/
http://rionews.com.ua/
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інформаційних семінарах взяло участь більше 120 чоловік. Підсумковий семінар 

відбувся 11 травня в м.Ужгород, із залученням головних зацікавлених організацій 

басейну р.Тиса.  Проведення семінарів активно висвітлено в телесюжетах, в 

інтернет-мережі та друкованих виданнях.   

Начальник БУВР Тиси Володимир Чіпак виступив з презентацією у 

виїзному засіданні колегії Держводагентства,  яке відбулося 25 квітня 2018 року у 

Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів (м. Чернігів). 

Всі керівники міжрайонних управлінь водного 

господарства взяли участь у нарадах з питань 

підготовки до купального сезону та безпеки 

відпочинку на водних об’єктах області в місцевих 

РДА. 

На початку лютого начальник Тячівського 

МУВГ С.С. Стойка провів нараду з суб’єктами 

господарювання, що проводять роботи з розчистки 

русел річок за участі заступника голови Тячівської 

районної державної адміністрації В.О.Погар. 

20 березня всі керівники підвідомчих 

організацій разом з начальником БУВР Тиси взяли 

участь у мітингу-реквіємі на Красному Полі,  у 

зв’язку з відзначенням 79-ї річниці проголошення  

Карпатської України, вшанування борців за 

Українську державу та Президента Карпатської 

України, Героя України Августина Волошина.  

Фахівці МУВГ взяли участь у зустрічах по 

зарибленню приток,  водопостачанню та каналізації, 

взяли участь в обстеженні русел річок та берегоукріплень, тощо. 

 Інтерв’ю, участь у телепрограмах, радіомовленні 

Діяльність управління постійно висвітлюється керівниками та спеціалістами 

БУВР Тиси на державних, місцевих каналах телебачення, обласному радіо. 

Відеоматеріали з інтерв’ю відображено  на численних веб-сайтах, в тому числі на 

YouTube. Знаходять висвітлення у ЗМІ репортажі про проведення весняного 

паводку, роботу кризового центру, раціональне використання та бережливе 

ставлення до водних  об’єктів, проблеми засмічення водотоків.  
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Керівники БУВР Тиси, підвідомчих організацій приймали та надавали  

відповіді на запитання журналістів М-студіо, Першого інформаційного каналу, 

Тиса-1 та інших щодо діяльності управлінь. Зокрема, начальник управління 

Володимир Чіпак надавав роз’яснення щодо підготовки Інтегрованого плану 

управління басейном річки Тиси. Головні інженери МУВГ висвітлювали 

паводкові ситуації на річках Закарпаття та виконання державних програм. 

 Інформаційні матеріали    

Було підготовлено ряд презентацій, картограм та 

інформаційних матеріалів БУВР Тиси до нарад, 

конференцій, зустрічей, зокрема: про виконання в 

області протипаводкових заходів у 2017 році та 

завдання на 2018 рік, про стан фінансування 

протипаводкових заходів за 2013-2018 роки до 

наради при ОДА щодо підведення підсумків 

роботи у сфері цивільного захисту у 2017 році та визначення основних завдань на 

2018 рік,  про підсумки діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки 

Тиса у 2017 році і заходи щодо сталого функціонування галузі у І кварталі 2018 

року, про пропуск паводків грудня 2017 року і березня 2018 року та підготовку 

інтегрованого плану управління водними ресурсами басейну Тиси. 

Відділом підготовлено статтю та відеоролик до 20-річчя проходження 

катастрофічного листопадового паводку 1998 року на Закарпатті. 

Вперше працівники відділу підготували матеріали щодо дій під час загрози, 

затоплення та після паводку, використовуючи сучасну техніку «інфографіка» для 

стислого, чіткого, візуального подання важливої інформації.  

У 2018 році з метою висвітлення діяльності БУВР Тиси була створена і 

постійно наповнюється сторінка управління у соціальній мережі Fasebook, а 

також сторінка управління в довідковій он-лайн системі Wikipedia. 

 

Відділ ГІС та ІЗ 

 

 


