від 29 квітня 2016 року

№ 116-р

Про проведення інвентаризації наявних
водних об’єктів на території району
та їх гідротехнічних споруд
Керуючись статтею 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», законів України «Про аквакультуру», «Про оренду державного
та комунального майна», Водного кодексу України, Земельного кодексу
України, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від
15 квітня 2016 року № 01-26/80/1 та з метою створення єдиного реєстру водних
об’єктів, ефективного функціонування водного господарства району,
попередження незаконного створення водойм:
1. Утворити районну комісію з проведення інвентаризації наявних водних
об’єктів загальнодержавного значення та їх гідротехнічних споруд (далі –
Комісія).
2. Затвердити склад Комісії згідно з додатком.
3. Комісії:
1) провести інвентаризацію водних об’єктів з використанням наявних
матеріалів про водойми, кадастрових та картографічних матеріалів та
інвентаризацію водних об’єктів (ставків, водосховищ) і їх гідротехнічних
споруд з оформленням актів;
2) за результатами інвентаризації вжити заходів щодо:
визначення водних об’єктів, перспективних для передачі в оренду для
цілей згідно зі статтею 51 Водного кодексу України;
визначення рибогосподарських технологічних водойм, перспективних
для передачі в користування на умовах оренди для цілей аквакультури
відповідно до статті 14 Закону України «Про аквакультуру»;
передачі виявлених безхазяйних гідротехнічних споруд у комунальну
власність;
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3) за результатами проведеної роботи до 20 жовтня 2016 року надати
інформацію відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.
4. Сільським та селищним головам:
1) утворити комісії з проведення інвентаризації наявних водних об’єктів
місцевого значення та їх гідротехнічних споруд та затвердити їх склади;
2) провести інвентаризацію наявних водних об’єктів місцевого значення
та їх гідротехнічних споруд та затвердити відповідні акти;
3) за результатами проведеної роботи до 20 жовтня 2016 року надати
інформацію відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.
4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації щомісяця до
01 числа інформувати обласне управління водних ресурсів щодо проведення
інвентаризації водних об’єктів та надати узагальнену інформацію до
01 листопада 2016 року.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
29 квітня 2016 № 116-р
СКЛАД
районної комісії з проведення інвентаризації наявних водних об’єктів
загальнодержавного значення та їх гідротехнічних споруд
Голова комісії
КОПІЄВСЬКИЙ
Михайло Дмитрович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

Члени комісії:
ГАМАН
Дмитро Олександрович

-

провідний інженер з використання
водних ресурсів Новомиргородського
міжрайонного управління водного
господарства

ІЩЕНКО
Ольга Вікторівна

-

начальник відділу енергетики,
транспорту та зв’язку управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
надання адміністративних послуг
райдержадміністрації

КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації

РИБАК
Ігор Федорович

-

в.о. начальника відділу Держгеокадастру
у Голованівському районі

ЦІЛЕНКО
Тетяна Леонідівна

-

заступник начальника управління
охорони використання і відтворення
водних біоресурсів та регулювання
рибальства в Кіровоградській області

Сільський, селищний голова (за згодою)
Землевпорядник сільської, селищної ради (за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

