Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Український гідрометеорологічний центр

Вельмишановні і дорогі колеги – гідрометеорологи України!
Щиро і сердечно вітаю усіх Вас з нашим по праву заслуженим
професійним святом – Днем працівників гідрометеорологічної служби!
Указом Президента України від 11 березня 2003 року №208/2003 в
Україні було встановлено професійне свято – День працівників
гідрометеорологічної служби. Цей урочистий для всієї гідрометеорологічної
галузі день було установлено відзначати щорічно 19 листопада, сьогодні це п’ятнадцятий рік поспіль.
Нашою державою на всіх нас покладається дуже висока
відповідальність за доручену роботу у справі розбудови, удосконалення та
зміцнення Національної гідрометеорологічної служби України, що у свою
чергу, великою мірою буде сприяти ефективному веденню господарської
діяльності практично у всіх галузях економіки та обороноспроможності
нашої незалежної держави.
Наша служба знана в мегаполісах і маленьких населених пунктах, у
самій столиці та найвіддаленіших куточках країни, навіть у кожній оселі і
у кожній сім’ї. Без гідрометеорологічних прогнозів важко уявити діяльність
галузей нашої економіки, транспорту, Збройних сил, органів державної
влади і місцевого самоврядування, вирішення загальнодержавних завдань,
навіть звичайне життя громадян та стан їхнього здоров’я. Особливе місце
серед цієї інформації відводиться прогнозам та попередження про загрозу
виникнення небезпечних і стихійних явищ природного походження. Ми
добре знаємо, що уникнути несприятливих природних явищ практично
неможливо, але наше з Вами завдання допомогти в мінімізації цих
негативних наслідків, що крім нас, гідрометеорологів України, ніхто інший
не взмозі.
Зрозуміло, що без модернізації та технічного переоснащення
державної системи спостережень, забезпечення гідрометеорологічних
організацій новітніми технологіями та засобами вимірювання і обчислення
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автоматизованому режимі, точність, достовірність, завчасність
попереджень і справджувальність прогнозів підвищити практично не
можливо. В цьому напрямку зроблено чимало, але ще більше
передбачається зробити усім нам разом об’єднавши зусилля, як на місцях
так і в центрі, залучаючи до цього міжнародну допомогу у вигляді
відповідних проектів, інвестицій, грантів за підтримки гарантій Уряду
України та місцевих бюджетів усіх рівнів. Прошу активно включатись в цю
роботу на місцях. Тільки разом, спільними зусиллями, ми зможемо
звернути ще більшу увагу керівництва країни до нашої галузі і необхідності
її суттєвої підтримки на державному та регіональному рівнях. Наша
служба завжди знаходиться на передньому краї реалізації основного лозунгу
ДСНС України – “Запобігти. Врятувати. Допомогти”.
Особисто я, як директор Українського гідрометеорологічного центру
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пишаюсь тим, що
прийнявши естафету старшого покоління, видатних гідрометеорологів –
наших вимогливих вчителів, протягом всього періоду функціонування
гідрометеорологічної служби незалежної України нам вдалося виростити і
зберегти головне багатство служби – високоосвічених професіоналів,
відданих своїй справі ентузіастів, багато з яких мають державні нагороди,
відомчі відзнаки та інші визнання своєї нелегкої, але романтичної і гордої
професії гідрометеоролога України.
Вважаю, що саме висока кваліфікація, енергія і любов до своєї професії
майже п’ятитисячного колективу гідрометеорологів України, усіх рівнів,
дає можливість Національній гідрометслужбі належним чином
виконувати і надалі державні завдання на високому професіональному рівні,
навіть у найскрутніших погодних та економічних умовах.
Наразі щиро дякую за терпіння і високе патріотичне ставлення до
своєї роботи.
Бажаю подальших вагомих професійних успіхів, наснаги і творчих
сил. Нехай у Ваших душах і сім’ях завжди буде ясно і сонячно.
Вірю, що кожен складений Вами прогноз стане основою добробуту і
процвітання наших громадян, і держави в цілому.
Зі святом Вас мої шановні і дорогі колеги гідрометеорологи України!
Пишаймося разом, бо ми цього дійсно варті!
Слава Україні!
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