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1,1
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,нижнього Щнiпра
(нова редакцiя)

2020

2

нижнього Д."]:лчiл|1-' Басейнове управлiння водних pecypciB
е бюджетною неприбутковою органiзацt",_,::
-,,. -:? нrr;кнього щнiпраj
органу виконавчоi влади, якии
-.1-.-,,rО :о сфери управлiння центрального
,"*т:r:"л1

_,

]:_.li.

]ержавну полlтику

у

сфЁрi розвитку водного

'"

використання та вlдтворення
управлiння,
-^-..r"frf"i'пo.пiорччli,"ьn"nu,
агентства водних ресурсlв
:::\невих водних pecypciB ЩЪржавного
-,,
- -.-.,, (rапi - Щержводагентство),

_,

у

Управлiння

своiй дiял_ьностi керуеться

{p|"1,yli"

'u

Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
:-_ :]\IIt Украiни, un,urr,r"
органiв виконавчоi влади, що
. ] l,|]тllвно-правовими актами центральних _
обласноi та мiсцевих__j:рт::'"'
::-: -ь \Iiжгалузеве значення, рiшеннями
l актами
наказами та iншими нормативними документами

Пр*д""u

,-,l -iстрацiй,
та цим Полояtенням,
-.: -.:во.]агентства
j.
Основними завданнями Управлiння

l)

е:

забезпечення реалiзачiТ лержавноi полiтики

-,,.r.,pr,aru"*"
_., 1,_1есейнУ

та

у

:ф.:|]луп,|аuj]"п,"
МеЖах
вiдтворення поверхневих водних pecypclB у

НижньогО

- - - эст1:

д;i;Й

та ХерсонськоТ
району'басейну рiчки ,Щнiпро

органiзацiй, що
спрямування Та координацiя дiяльностi
та
з питань управлiнliя, використання
--uй,"*
,o.qJp" упра"пiпо .Щержводагентства,
pecypciB у межах суббасейну Нижнього
вiдгворення rrоu.р*.""*
областi;
рiчки Днiпро TaXepcoHcbKoi
наJIеЖать

2)

Д;;;;;r;r;Ъ;"Ъ"у

забезпечення
j _]-]Ного
господарства
\ерсонськоi областi.

з)

4.

полiтики у сферi розвитку
реалiзачiТ державноi
та гiдротехнiчноi мелlорацп земель у межах

завдань:
УправлiцнЯ вiдповiдно до покJIадених на нього

4.1.УмежахсУббасейнУНижнього,ЩнiпрарайонУбасейнУрiчки.Щнiпро:

i)

вносить пропозицii,щержводагентству, органаМ ""i:i"i_"::"_."::11 l
державllх_11::::,"'
органам мiсцевого самоврядування Що4о розробки
використаншI та вlдтворення
регiональниХ програм з ""un" управлiння,
norap*oa""* водних pecypciB;

2)

суббасейном Нижнього Щнiпра;
розробляе план управлiння

та органiзовуе робоry
за координаЦiею Щержводагентства утворюе
басейновоi ради fIижнього Щнiпра;

з)

J

-

_- -:

iiоординуе роботу Регiонального офiсу водних pecypciB у

:етровськiй областi

.., ;нi

впровадження iнтегрованих лiдходiв в
водними ресурсами за басеЙновим принципом;

у частинi

:

за координацiею Щержводагентства утворюе та органiзовуе роботу
. - . :..ttчоi KoMicii по узгодженню режимiв роботи водосховищ
-, :{Jного призначеннJI та водогосподарських систем у суббасейнi
-

_

з,.го Щнiпра;

6)

впровадження Порядку здiйснення державного

здiйснюе
ш..аiторинry вод;

7)

результати монlторинry якост1 вод у контрольних
;;ворах у районм основних водозаборiв комплексного призначення,
узагальнюе

систем

а-l.]огосподарських

а-цопостачанtu;
-(

t

мiжгалузевого

та

проводить аналiз якостi поверхневих вод

,,-_,.эвчоi влади i органи мiсцевого самоврядування;

9)

сiльськогосподарського

та сповiщае

розробляс водогосподарськi баланси, бере участь

,] :нь. пов'язаних iз мiжбасеЙновим розподiлом стоку рiчок;
- 1:

10) узагальнюе та аналiзуе данi про водогосподарську

_ановку та надас оперативну iнформацiю .Щержводагентству;

i

у

органи

вирiшеннi

гiдрологiчну

11) координуе здiйснення заходiв щодо екологiчного оздоровлення

:сlВiРХНOВИХ ВО!]

12) забезпечуе у межах компетенц11 контроль за дотримzlнням
:;:зновлених режиМiВ роботи водосховищ, водогосподарських систем i
.:"_.э_riВ;

13) узагальнюе та аналiзуе результати державного облiку використання
:tr-lIIX pecypciB та надае пропозицii .Щержводагентству щодо наповненнJl
:е!;+,авного водного кадастру за роздiлами <Поверхневi воднi об'скти> i
В,-]_]окорисцвання)

i

14) узагальнюе результати монiторингу прибережних зон водосховищ

l

переформування берегiв i пiдтоплення територiй);

15) органiзовуе наукову, науково-технiчну, iнвестицiйну, iнформацiйну
лiяльнiсть, сприrI€ ствЬренню i впровадженню сучасних iнформаuiйних
технологiй та комп'ютерних мереж

у

сферi розвитку водного господарства i

4

гiдротехнiчЕоi мелiорацii земель, управлiння, використання та вiдтворення
поверх невих водних pecypciB;

16) забезпечуе iнформування громадськостi про реалiзацiю державноТ

полiтики у сферi розвитку водного господарства i гiдротехнiчноi мелiорацii
земель, управлlннJI, використання та вlдтворення поверхневих водних
pecypciB, а також проводить зчlходи з поttуJlяризацiТ екологiчних знань,
дбйливого ставлення до водних pecypciB, забезпечуе вiдкритiсть дiяльностi
шJuIхом взаемодii зi ЗМI та використанлrя засобiв поширенюI iнформацii;
4.2. У межах Херсонськоi областi:

бере участь у виконаннi дсржавних цiльових про|рам з питЕlнь
водного господарства, гiдротехнiчноi мелiорачiТ земель, управлiння,
використання та вiдтворення поверхневих водних pecypciB та здiйсненнi

1)

наслiдкiв,
сiльських населених пунктiв та

заходiв, пов'язаних iз запобiганням шкiдrrивiй дiТ вод i лiквiдацiею

вкJIючаючи протипаводковий захист
с

iT

iльськогоспбдарських угiдь;

2)

бере участь у забезпеченнi задоволення лотреб населення
економlки у водних ресурсах;

i

галузей

З)

органiзовуе виконанЕя робiт, пов'язttних з мiнiмiзацiею наслiдкiв
шкiдливоi дii вод, зокрема шляхом забезпечення зzlхисту вiд пiдтоплення,
протипаводкового i протиповеневого зalхисту сiльськогосподарських угiдь, а
також сiльських населених гryнктiв;

4)

у

межirх повнова)кень, передбачених законом, разом з
iншими оргalнslп,Iи виконавчоi влади з€lходи щодо запобiгаяня надзвичайним

здiйснюе

сиryацiям, зменшенIш руйIriвних наслiдкiв повеней,

забезпечення

безаварiйного проfiуску паводкових вод та льодоходу;

-ý) забезпечуе робоry функцiональноi пiдсистеми

протипаводкових

захо:iв Сдино'i системи цивiльного захисту;
6

)

здiйснюе монiторинг пiдтоплення сlльських та селищних населених

i

,1,,:

володiе, користу€ться i розпоряджаеться майном, яке закрiплене за
- : правi оперативного управлiння, згiдно з чинним законодавством;

s)

розробляе пропозицii щодо визначення прiоритетiв розвитку водного

, _]lcTBa;

5

9)

вносить пропозицii .Щержводагентству, органам виконавчоi влади i
органап,{ мiсцевого сЬмоврядування щодо
розробки державних цiльових i
регiона.пьниХ програМ з питанЬ розвиткУ водногО господарства, УПРавлiння,
використаннrI та вiдтворення поверхневих водних pecypciB,
також
гiдротехнiчноi мелiорацii земель та експ,туатацiт oo'e*riu державного
водогосподарського комплексу, у тому числi мiжгосподарських мелiоративних

а

систем;

10) взаемодiе з басейновиМи радамИ рiчок Причорномор'я та рiчок
Приазов'я, середнього .Щнiпра, Пiвденного Буry, Сiверського
Щiнця та
нижнього.Щону;

11) розробляе довгостроковi прогнози та пропозицiт щодо основних
напрямiв розвитку гiдротехнiчноi мелiорацii земель та використання

мелiорованих угiдь;

12) здiйснюе координацiю i контроль за дiяльнiстю пiдпорядкованих
органiзацiй у частинi перерозподiлу (перекидання) водних
реЪурсiв для
забезпеченлrя ix балансу у межах зони дiяльностi шrtяхом п.р.йiщЬпrr"
"од"
держzlвними мелiоратиЁними системами вiдкритого (rrгryчно cTBopeHi воднi
об'скти) та закритого типу (водогони, трубопроводи) та надання дЪ.ryпу
до
них первинним водокористувачам;

1З) надае пропозицii Щержводагентству щодо затвердження правил
експлуатац11 мелlоративних систем, встановлюе
режими експ,rуатацiТ
загальнодержавних i мiжгосподарських мелiоративних систем, здiйснюе
контроль за iх дотримання;

14) розглядае та надае пропозицii
_]ер;кводагентства щодо можливостi видачi
;,,].]окорисцвання (проекти дозволiв або вiдмов);

15) розглядае

та нада€ пропозицii

територlzrльному органу

дозволiв

на

спецiа.льне

територiальному органу

-]е:;дводагентства щодо погодження нормативiв вOдопостачання;

16) розробляе режими роботи водосховищ, cTaBKiB, водогосподарських
:,,;_зlI i каналiВ та орендоваНих водних об'ектiв i надае пропозицii
; : 1 !r : &,IbHoMy органу,Щержводагентства стосовно ik встановлення;
]

i

17) розглядае та

Еадае пропозицiТ територiальному

органу
Jер;кводагентства стосовно погодженнJI договорiв оренди та паспортiв водних
об'сстiв:

6

органу
1 нада€ пропозицr1 територlальному
стGсовно
погодження
проектiв
на
проведення
.]ер;кводагентства
робiт на

18) розглядае

зе\I.1ях водного фонду;

19) розгляда€

та надае пропозицii

територiальному органу

Jер;кводагентства стосовно погодження меж зон caHiTapHoi охорони водних
,_-rб'сктiв;

та нада€

пропозицii територiальному органу
Jер;лводагентства стосовно створення на рiчках та у ix басейнах водойм та
10) розгляда€

з..:о пiдпiрних cTiHoK;

i1) розглядае та нада€ пропозицii

територiальному
органу
Jер;кводагентства стосовно документацii iз землеустрою у випадках
: пLrрядку, визначених Земельним кодексом Украiни та Законом УкраiЪи
П;эо землеустрiй>, щодо вiдповiдностi зазначеноТ документацii водному
];_{ОНОДаВСТВУ;

12) надае пропозицiТ

,.Щержводагентству

щодо затвердження правил

.-r;п_lr,атацii водосховищ комплексного призначення, водогосподарських
,,,с те lr i кана,чiв;

i3)

забезпечуе у меж€lх компетенцii контроль за дотриманням
:: _эновлених режимiв роботи водосховищ, водогосподарських систем i
..

_.1

э_r

iB:

1-1) здiйснюс iнвентаризацiю та пасflортизацiю загirльнодержавних l
l ..i:осподарських мелiоративних систем;
25) здiйснюе заходи щодо екологiчного оздоровлення поверхневих вод;

i6)

проводить монiторинг якостi вод у водогосподарських системах
:-: аl\,зевого i сiльськогосподарського водопостачання;

27)

проводить монiторинг якостi масивiв поверхневих вод, забiр води з
rпi з:iйснюеться для задоволення питних та господарсько-побутових потреб
ння;

:S

проводить монiторинг

прибережних
:: : - _rр\I}вання берегiв i пiдтоплення територiЙ);

зон

водосховищ

дiяльЕiсть, пов'язшцr з придбанням, зберiганням,
анням прекурсорiв при виконаннi iнструментальних лабораторних
здlиснюс

t

проведеннi монiторинry довкiлля, згiдно з чинним законодавством;

,7

30) проводить монiторинг мелiоративного стану зрошуваних

осушув€lних

та

земель, а також rрунтiв у зонtlх впливу мелiоративних систем;

31) проводить аналiз якостi поверхневих вод та сповiщае органи

виконавчоi влади i органи мiсцевого самоврядування;

32) веде державний облiк водокористуваннJI

та надае

пропозицii

.Щержводагентству щодо наповненIfi державного водного кадастру за
роздiлами <Поверхневi воднi об'екти> i <Водокористування);

З3) приймае звiти про використаншI води за формою ЛЪ 2 ТП-водгосп
(рiчна), перевiряе ix достовiрнiсть та узагальнюе результати державного

облiку використання водних pecypciB;

34) оргаrriзовуе робоry, пов'язану iз забезпеченням едностi та необхiдноi
точностi вимiрювань, пiдвищенням рiвня метрологiчного забезпечення
вiлповiдно до вимог нормативних документiв з метрологiчноi дiяльностi;

З5)

органiзову€

ведення первинного облiку забраноi та перекачаноi води

:.]Jосними станцiями, водорозподiлу мiж державними мiжгосподарськими
l.:

е.liоративними системами

;

36) визначае iснуючий та перспективний потенцiал енерговикористання
. эзергозбереження, впровадження першочергових та
перспективни

,,.

з..l

ергозберiгаючих заходiв;

_17) розглядае та погоджус технiчнi умови дIя проектування будiвництва

: :еконструкцii мелiоративних систем;

,]Е) розглядае проектно-кошторисну документацiю на будiвництво
::.l.-,нструкцiю) окремих об'ектiв iнженерноi iнфраструкryри мелiоративних

:", забезпечу€

проекryвання, будiвництво

i

реконструкl_iiю

.-..поJарських об'ектiв, мелiоративних систем та окремих об'ектiв
'..;зрноi iнфраструктури, водогосподарських об'ектiв багатоцiльового

: ,_

_-

.

: :,],1СТаННЯ;

:. r подае Щержводагентству пропозицii щодо розроблення, перегляду i
_ ::]_хёння нормативноi документацii з проектування, будiвництва та
,
-. . . ецii водогосподарських об'ектiв i мелiоративних систем;
_

_

8

41) виконуе
реконструкцiю
iнфраструкryри;

функцii

замовника
природоохоронних

на

проектування, будiвництво i

та iнrцих об'ектiв

iнженерноi

42) забезпечуе експлуатацiю державних водогосподарських об'сктiв
комплексноrО призначення, мiжгосподарських зроIIryвальних i осушува.ltьний

систем, проведенюI пл€lново-запобiжних peMoHTiB мелiоративних систем i
споруд, а такоЖ здiйснюе ремонт внутрiшньогосподарськоi мелiоративноi
мережi та ii гiдротехнiчних споруд на договфних засадах;

на

43) забезпечуе проведеннJI робiт iз запобiгання пошкодженню та аварiям
гiдротехнiчнИх спорудЕlХ зЕгЕrльнодержавних i мiжгосподарських

мелiоративних систем,

а

також з лiквiдацii насцiдкiв аварiй на них;

розробля€ заходи
забезпечення централiзованим
водопостачatнням сiльських населених пунктiв,
що користуються привiзною
водою;

щодо

44)

45) забезпечуе проведення монiторинry технiчного стану мелiоративних
cIlcTeM
та гlдротехнlчних споруд, що наJIежать водогосподарським
органlзацrям на правах оперативного
управлiння;

46) узагальнюс та аналiзус данi про водогосподарську
обстановку та надае оперативну iнформацiю
.Щержводагентству;
47)

i

гiдрологiчну

готуе пропозицii ЩержводагентстВУ щодо паспортизацii малих
рiчок;

48) здiйснюе мiжнародне спiвробiтниuтво

охорони поверхневих вод;

у

галryзi використання i

-19) органiзовуе наукову, науково-технiчну, iнвестицiйну, iнформацiйну
__я-lьнlсть, сприяе створенню i впровадженню сучасних iнформацiйних
_:хно-,tогiЙ та комп'ютерних мереж
у сферi розвитку водного господарства i
.,.э,-liораuii земель, управлiння,
,u
,rou.p*nau"*
"rnoprirann"
"iдruорaпп"
. _,:HIlx pecypciB;
,

-i0) забезпеЧус iнформування громадськостi про реалiзацiю державноi

у сферi розвитку водного господарства i iiдрЪтехнiчноi мЙiорачiТ
-].]a.lb. управлiння, використання та вiдтворення
поверхневих водних
а
такоЖ проводить заходи з популяризацii екологiчних знань,
.-;:, _:ciB.
_ ].;-:_:liвого ставлення до водних pecypciB, забезпечус вiдкритiсть
дiяльностi
:. :i.!i\1 взасмодii зi ЗМI та використання засобiв поширення iнформацii;
_

_,: _liKlI

здiйснюе iншi повноваження, визначенi законом;
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4.З.
межах ..Бiлозерського, Голопристанського, Каланчацького,
Олешкiвського, Скадовського районiв Херсонськоi областi, .Щнiпровського та
Корабельного рйонiв м. Херсон:

1)

здiйснюеексшIуатацiюдержавних

мелiоративних систем;

2)

здiйснюе оргаrriзацiю робiт з капiтального та поточного ремонту
мелiоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та iнших
об'ектiв мiжгосподарського значенIи, водосховищ та iнших мiжгосподарських
систем та вжива€, вiдповiдно до нормативItо - правових aKTiB, заходи щодо
збереження мелiоративних фондiв, якi перебувають у державнiй власностi,
впровадженЕя IIп:lнового водокористування i забезпечення рацiонального
використання водних pecypciB;

3)

обГрунтовуе i визначае за участю мiсцевих адмiнiстрацiй потребу в
державних централiзованих капiтальних вкJIаденнях, вишукуе та за.пучае iншi
джерелц не забороненi законодавством, для фiнансуванrrя робiт, пов'язаних з
реконструкцiею та будiвництвом мелiоративних систем, водогосподарських
оо,€ктlв;

5)

здiйснюе контроль

за якiстю

виконання

робiт

з

ремонту
гiдротехнiчних споруд, гiдромеханiчного та електротехнiчного устаткування
водогосподарських об'ектiв у межах cBoix повновахень;

здiйснюе спостереження за станом водних об'ектiв, гiдротехнiчних
споруд та дотрипданням режимiв роботи водосховищ, водогосподарських
6)

системl

7)

здiйснюс перерозподiл (перекидання) водних pecypciB, для
.:безпечення i1 балансу шляхом перемiщення води державними
1,1е.-l

iоративними системами вiдкритого (штучно cTBopeHi воднi об'скти) та

]:\illтого
типу (водогони, трубопроводи)
il BI HHIlM водокористувачам;

та надання доступу

до них

1

r

здiйснюе первинний облiк забраноi та перекачаноТ води насосними
: .:.lяrtlt на державнiЙ мiжгосподарськiЙ мережi, водорозподiл по державним
,
-,:. : "1с п о]арським мелiоративним системам;
S

:
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9)

проводить роботу, пов'язаЕу iз забезпеченням едностi та необхiдноi
точностi вимiрювань, ariд"rще"п"м рiвня метрологiчного. забезпечення
нЪрмативних докlментiв з метрологiчноi дйльностi;
вiдповiдно до

"rrо.

10) органiзовуе розробку та виконаннJ{ заходiв щодо

забезпечення

Управлiння;
безаварiйнЪгО пропускУ пiодоiоду, повенi та паводкiв на об'ектах

11) здiйснюе заходи, пов'язанi iз попередженням шкiдливоi дii
вкJIючаючи протипаводковий захист сiльськю< населених пунктiв
с

ВоДl

та

iльськогоспо.чарських угiль;

12)визначаеiснУючийтаперспективнийпотенцiаленергоВикористання
та енергозбереження, впровадкуе енергозберiгаючi заходи, вдосконаJIюе
засоби зв'язку та впроваджуе альтернативнi.

5.
1)

Управлiння з метою органiзачiТ своеi дiяльностi:

забезпечуе у межах повновtuкень, передбачених законом, здiйснення
та
.ч*одiu щодо .*оЪi*"ня корупцii i контроль за ix решriзацiею в Управлiннi
пiдпорядкованих йому_ органiзацiя<;

2)

органiзовуе плАново-фiнансову роботу, забезпечуе. цiльове та
ефективне використання фiнансових i матерiальних ресурсlв, забезпечуе
органiзацiю та вдосконалення бухгалтерського облiку

;

з)

здiЙснюе в установленому порядку добiр кадрiв в апарат Управлiння,
органiзовуе та координу€
формуе, в установленому порядку кадровий рез9рв,
пiл.оrоu*у, перепiдготовку ть пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв апарату та
i
пiдпорядкований йому органiзачiй, у сферi розвитку водного господарства
вlдтвореннJI
гiдротехнiчнО'I', мелiорачЦ управлiння, використ rня
поверхневих водних pecypclB;

та

4)

, забезпеЧуе виконаннJI вимог ЗаконУ УкраiЪИ <Про охорону прац1>;

5) розглядае в межах повновФкеЕь зверненнJI громадян з

no"'".urr"*

з

його дiяльнiстю, та пiдпорядков€tних

питань,

йому органiзацiй;

6)

органiзовуе ведення дiловодства та apxiBHc зберiгання документiв в
апаратi Управлiння вiдповiдно до встановпених правил;
забезпечуе у межах повновlDкеЕь, передбачених законом, виконirння
.uuдй" з мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацiйноТ готовностi держави;

1)
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8)

здiйснюе публiчнi закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг за державнi кошти
згlдно з чинним законодавством.

6.

Управлiння

дJuI

виконання покладених на нього завдань мае право:

1) заIryчати в ycTElHoыIeHoMy порядку до виконання окремих робiт,
участi у вивченнi окремих питань вчених i фахiвцiв, мiсцевих органiв

виконавчоi влади, органiв мiсцевого сzli\lоврядувltння, пiдприемств, установ та
органiзацiй (за погодженням з ik керiвниками) для розгJIяду питань, що
належать до його компетенцii;

2)

отримувати безоплатно вiд державних органiв та органiв мiсцевого
самоврядуванrrя, пiдприемств, установ, органiзацiй незыIежно вiд форми
власностi та Тх посадових осiб, а також громадян та ik об'сднань iнформацiю,
документи i матерiали, необхiднi дu{ виконання покJIадених на нього завдань;

3)

скJIикати наради, }творювати KoMicii та робочi групи, проводити
HayKoBi конференцii, семiнари з питань, що належать до сфери його
компетенцii;

4)

користуватисЯ вiдповiдними iнформацiйними базами даних

державних органiв, державними, у тому числi урядовими, системами зв'язку i
комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами;

5)

надавати платнi послуги на замовлення юридичних i фiзичних осiб
на пiдставi господарсько- та цивiльно-правових договорiв. Використовувати
отриманi доходи викJIючно для здiйснення видаткiв на покриття витрат,
пов'язаних з органiзацiею та наданням таких послуг, свое утримання, а тzжож
видаткiв на iншi нilпрями для реалiзацii цiлей i завдЕIнь, передбачених цим
положенням.

7.

Управлiння здiйснюе cBoi повноваження безпосередньо та через

yTBopeHi в установленому порядку пiдпорядковыri йому органiзацii.

8. . Управлiння у процесi виконання по&,Iадених на нього

взасмод1€

завдань

в установленому порядку з мlсцевими державними адмlнlстрацшми,

органами мiсцевого самоврядуванIlя, територiальними

органами
,Щержводагентств4,ЩСНС, iнших центральних органiв виконавчоi влади,
правоохоронними органами, водогосподарськими органiзацiями та

пiдприемствами

i

установами,

якi

напежать

до

сфери

управлiнrrя
пiдприемствами
iншими
органiзацiями,
басейновою
,Щержводагентства,
радою,
i установами.
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9.

Управлiння у межах повIlовФкень, передбачених законом, на ocHoBi i

на виконаннЯ Конституцii та законiв УкраiЪи, aKTiB Президента Украiни та
постанов Верховноi Ради УкраiЪи, прийнятих вiдповiдно до КонстиryцiТ та
законiВ УкраiЪи, aKTiB Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, наказiв
!ержводагентсruа,

видае накtlзи органiзацiйно-розпорядчого
ix виконаrrня.

характеру, органiзовус та контролюе

10. Управлiння очолю€ керiвник (начальник), який призначаеться на

посаду i звiльнясться з посади Головою .щержводагентства шляхом
укладення
та розlрвання з ним контракту за погодженю{м з мiсцевою
державною
адмiнiстрацiею.

керiвник Управлiння може мати засryпникiв, яких призначае та звiльняе

посад за погодженням з .Щержводагентством.
1

з

1. Керiвник Управлiння:

1)

очолюе Управлiння, здiйснюе керiвництво його дiяльнiстю,
представляе УправrriннЯ у вiдносинах з iншими оргаЕами, пiдприсмствами,

установами та органiзацiями;
|'

2)

забезпечуе виконання Управл iнням aKTlB l доручень Президента
УкраiЪи, наказiв та доручень
!ержводагентства;

Укра'rни, aKTiB Кабiнету MiHicTpiB

з)

вноситЬ на розгJUIД Головi ,,Щержводагентства пропозицii щодо
визначенЕя прiоритетiв роботи Управлiння i шляхiв вирiшення покJIадених на
нього завдань;

4) звiтуе перед Головою !ержводагентства про виконання покJIадених
_
на Управлiння завдань;

5)

розподiляе обов'язки мiж своiми заступниками;

6)
вноситъ пропозицii Головi ,щержводагентства щодо призfiачення на
посади та звiльнення
посад начальникiв пiдпорядкованих органiзацiй
шJUIхоМ укJIаданн,I та розiрвання з ними KoHTpaKTiB за погодженням
iз
мlсцевою державною адмiнiстрацiею;

з

7)

положення про самостiйнi cTpykrypHi пiдроздiли апарату

8)

приймае рiшення про заохочення, накJIадання дисциплlнарних

затверджу€
Управлiння;

стягнень на працiвникiв апарату;

J

1з

9)

пропозицii до ДержводагеЕтства щодо притягнення до
пiдпорядкованих йому
вlдповlдz}льностl керlвникlв
дисциплiнарноi
пода€

органiзацiй;

l0) затверджус штатнi розписи та кошториси

пiдпорядкованих

органiзацiй;

11) дае у межttх повноважень, передбачених законом, обов'язковi для
виконання працiвниками Управлiння та його пiдпорядкованих органiзацiй
доручення;

12) здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно

до законодавства.

1,2. Щля тlроведеннJI фахових консультацiй з питань основноi дiяльностi у
Управлiннi можуть утворюватись постiйнi або тимчасовi консультативнi,
лоралчi та iншi допомiжнi органи.

Рiшення про утворення чи лiквiдацiю постiйних або тимчасових
консультативних, дорадчих та iншюr допомiжних органiв, ix кiлькiсний та
персональний склад, положення про них затверджуються начальником
Управлiння.

lJ. Управлiння утримуеться за рахунок коштiв ,Щержавного бюджеry
УкраiЪи.

Штатний розпис та кошторис доходiв i видаткiв на утримання Управлiння
затверджус Голова Щержводагентства.

Майно

Управлiння скJIадаеться з

майна, переданого йому

.Щержводагентством на правi оперативного управлiння, коштiв .Щержавного
бюджеry, iнших джерел, не заборонених чинним законодавством.

14, Розподiл отриманих доходiв або ix частини серед працiвникiв
Управлiння (KpiM оrr.пати i'xHboТ працi, нарахуваннJI сдиного соцiального
внеску), членiв оРганiв управлiння та iнших, пов'язаних з ними осiб,
забороняеться.

15. Припинення дiяльностi Управлiння вiдбуваеться шляхом його
лiквiдацii або реорганiзацii (злиття, приеднання, подirry, перетворення) за
рiшенням ,Щержводагентства або за рiшенням суду.

|4

Bci права та обов'язки або ix частина
разi реорганiзацiт Управлiння
органiзацii або органiзацiй, якi
переходять до iншоi бrдЯ;;;i;;"р,Оу*Йоi

у

внаслiдок такоi реорганiзацiТ,
е його правоНаступниками, що виIIикJIи

передаJоться iншiй неприбутковiй
разi лiквiдацii Управлiння активи
бюджету, вiдповiдно
органiзаuii ,Д,ержводагенТства абО зараховуються у дохiд

У

до чинного законодавства.

16. ЩержвоДагентство через Управлiння здiйснюс

управлiння,
з питань
коорлинацiю та контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
сферi розвитку водIrого господарства,
полiтикй

реалiзачiт державнот
управлiння, використання

у

поверхневих водних pecypciB i
"ii,uор"ня
гiдротехнiчноi мелiорачii земель таких органlзаllи:

,u

-

Бериславське мiжрайонне управлiння водного господарства;

-

Генiчеське мiжрайоннеуправлiння водного господарства;

-

Горностаiъське мiжрйонне управлiння водного господарства;
IBaHiBcbKe мiжрайонне управлiння водного господарства;

каховське мiжрайонне управлiння водного господарства;
новотроiцьке управлiння водного господарства;

-

Чаплинськеуправлiнняводногогосподарства,

та
17. Держводагентство через Управлiння здiйонюе координацiю
контроль за дiяльнiстю-. n"ruru реЙiзацii легжавнli 1от],il-jл:Р"о'

використання та вlдтвор€ння
розвитку водного госtrодарств4 управлiння,
у
поверхневих водних pecypciB Регiонального офiсу водних ресурсlв
ЩнiпропетрЬвськiй областi.

е

правонаступником Олешкiвського мiжрайонного
водного
управлiння водного господарства, Каланчацького управлlння
Скадовського
господарства, Примо рськогО управлiння водного господарства,

18. Управлiння

управлiння водного господарства.

19. УправлiНня е юридичною особою, мас печатку iз зобраяtенняtчt
cBoiM найменуванням, власнi бланки,
.ЩержавногО Герба Украiп" ,u
казначейськоi
самостiйний та зведений баланси, рахунки в органах ,щержавноi
слуяtби УкраiЪи

15

Повна назва: Басейнове управлiння водних pecypciB нижнього Щнiпра;
: ]i.lрочена назва: БУВР нижнього .Щнiпра;

:

:tIдична адреса: вул, Торгова, буl,.37, м, Херсон, 73000,
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