
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор в lвано-Франкiвськiй областi

Щержавного агентства водних pecypciB Украiни

1. Загальнi положення
1.1. Сектор в Iвано-Франкiвськiй областi Щержавного агентства водних

pecypciB УкраiЪи (далi - сектор) с самостiйним структурним пiдроздiлом
центЕuIьного апарату .Щержавного агентства водних pecypciB Украiни без
статусу окремоТ юридичноТ особи.

1 .2. Сектор у своiй дiяльностi керу€ться Констиryцiею та законами
УкраiЪи, ука.}ами Президента УкраiЪи та постановами BepxoBHoi Ради УкраiЪи,
прийнятими вiдповiдно до Конституцii та законiв Украiни, актами Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни, iншими актами законодавства, а також наказами
MiHicTepcTBa екологii та природних pecypciB Украiни та Держводагентства,
Положенням про ,,Щержавне агентство водних pecypciB УкраiЪи
(далi -,Щержводагентство) та цим Положенням.

1.3. Секгор е територiальним органом .Щержводагентства, який здiйснюс
свою дiяльнiсть у сферi управлiнrrя, використан}я та вiдтворення поверхневих
водних pecypciB на територii lвано-Франкiвськоi областi.

Юрисдикцiя Сектору може поширюватися на територiю iншоi областi або
областей у разi прийняття такою рiшення керiвником .Щержводагентства.

1.4. Коорлинацiя роботи сектору здiйснюеться департаментом управлiння
водними ресурсами .Щержводагентства (далi - департамент).

1.5. Секгор у межах повноважень взасмодiе в установленому порядку з
мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами мiсцевого самоврядування,
територiальними органами центральних органiв виконавчоi влади,
струкryрними пiдроздiлами Щержводагентства, органiзацiями, пiдприсмствами i
установами, якi належать до сфери управлiння .Щержводагентства, та iншими
пiдприемствами, установами та органiзацiями у межах областi.

1.б. Секгор утримуеться за рахунок коштiв державного бюджеry в межах
кошторису видаткiв ,Щержводагентства та мае печатку зi cBoiM найменуванням.

|.7. Сеrгор розмiщуеться за адресою: вул. Дк. Сахарова, 2З-А,
м. Iвано-Франкiвськ, 760 1 4.
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2. OcHoBHi завдання
Здiйснення повноважеЕь .Щержводагентства у частинi видачi документiв

дозвiльного харакгеру, наданшI адмiнiстративних послуг та iнших функцiй у
сферi управлiння, використання та вiдтворення поверхневих водних pecypciB у
межах областi.

3. ФункцiI
3.1. Видае дозволи на спецiальне водокористування та забезпечуе Тх

анулювання.
3.2. Поюджуе нормативи водопостачан}u.
3.3. Встановлюс режими роботи водосховищ та cTaBKiB, у тому числi

наданих у користування на умовах оренди.
3.4. Погоджу€ доювори оренди землi в комплексi з розташованим на нiй

водним об'сктом та додатковi угоди до них.
З.5. Поюджуе паспорти водних об'екгiв.
3.б. Поюджуе проекти на проведення робiт на земJuIх водною фонду

(KpiM робiт на землях, зайнятих морями), пов'язаних з будiвництвом
гiдротехнiчних, лiнiйних та гiдрометричних споруд, поглибленням дна для
судноплавства, видобуванням корисних копЕцин (KpiM пiску, гальки i гравiю в

руслах мшIих та гiрських рiчок), розчисткою русел рiчок, каналiв i дна водойм,
прокладанням кабелiв, трубопроводiв, iнших комунiкацiй, а також бурових та
геолоюрозвiдувальних робiт.

3.7. Погодlкуе межi зон санiтарноi охорони водних об'екгiв.
3.8. Погоджуе створення на рiчках та у ix басейнах штучних водойм та

водопiдпiрних cTiHoK.
З.9. За зюдою ,Щержводагентства здiйснюе iншi владнi функцii у сферi

управ.пiння, використання та вiдтворення поверхневих водних pecypciB,
передбаченi чинним законодавством.

4. Права та обов'язки
4.1. Представляти .Щержводагентство на нарадах, конференцiях, iнших

заходах з питань управлiння, використанЕя та вiдтворення поверхневих водних
pecypciB, надання адмiнiстративних послуг та видачi документiв дозвiльного
характеру.

4.2. Одеркувати вiд пiдприемств, установ та органiзацiй, що належать до
сфери управлiння ,,Щержводагентства, центрiв надання адмiнiстративних посJryг
та дозвiльних центрiв, структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв
.Щержводагентства документи та iнформацiю, необхiднi для виконання його
функцiональних обов'язкiв.

4.3. Iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнi технiчноi ради
басейновою управлiння (регiональною офiсу) водних pecypciB.

4.4. Брати участь у виробничих нарадах пiдприемств, установ та
органiзацiй, що нЕrлежать до сфери управлiння ,Щержводагентства, з питань
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управJIlння, використання та вlдтвореншI поверхневих водних pecypclв, надання
адмiнiстративних послуг та видачi документiв дозвiльного характеру.

4.5. Скликати та проводити наради з питань, що н€rлежать до йою
компетенцii.

4.6. ,Щотримуватись вимог Законiв УкраiЪи <Про державну сrryжбу> та
<Про запобiгання корупчi1)>, правил внутрiшнього службового розпорядку для
працi вникiв .Щержводагентства.

4.7. Здiйснювати дозвiльно-погоджуваJlьнi функцii на територii областей,
визначеЕих рiшенням керiвника,Щержводагентства.

5. Керiвництво
5.1. Секгор очолюе завiдувач, якого призначае на посаду i звiльняе з

посади Голова .Щержводагентства вiдповiдно до вимог чинного законодавства
про працю та державну сrryжбу.

5.2. Спецiалiсти та фахiвцi секrору призЕачаються на посади та
звiльняються з посад Головою Держводагентства вiдповiдно до вимог чинного
законодавства про працю та державну службу.

5.4. Завiдувач сектору:
е керiвником територiальною органу,Щержводагентства;
здiйснюе керiвництво секгором, представляе секгор у вiдносинах з

iншими струкryрними пiдроздiлами ,Щержводагентств€t, розподiляе обов'язки i
завдання мiж спецiалiстами та фахiвцями секгору;

забезпечуе дотримання працiвниками сеrrору законодавства Украiни з
питань державноi служби, обмежень, передбачених Законом УкраiЪи <Про
запобiгання корупuiii>, етики поведiнки державного службовця, правил
внутрiшньою службовою розпорядку, ix посадових iнструкцiй та норм цьою
Положення;

здiйснюе оцiнювання результатiв службовоi дiяльностi державних
службовцiв секгору;

нада€ директоровi департаменту пропозицii щодо струкryри, штатноi
чисельностi сектору, рангiв, надбавок, премiювання, дисциплiнарних стягнень i
заохочень, переведення працiвникiв секгору та свосчасною замiщення вакансiй;

надае на затвердження плани роботи сектору за попереднiм письмовим
поюдженням iз головою обласноi державноi адмiнiстрацii;

забезпечуе у межах повноважень виконання доручень Голови
.Щержводагентства, засryпникiв Голови .Щержводагентства та дирекгора
департаменту;

забезпечуе в установленому порядц дiеву взаемодiю з обласною
державною адмiнiстрацiею, а також пiдприемствами, установами та
органiзацiями, що наJIежать до сфери упраыriння ,Щержводагентства;

дбае про особисry безпеку та безпеку прачiвникiв секгору при виконаннi
ними cBoik обов'язкiв;

вживас необхiдних заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв
сектору;
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несе персональну вiдповiдальнiсть за своечасний розгляд i пiдютовку
документiв дозвiльною характеру, надання адмiнiстративних послуц
достовiрнiсть i обrрунтованiсть матерiалiв, що готуються сектором для
керiвництва ,Щержводагентства та iнших установ, пiдприемств та органiзацiй.

6. Прикiнцевi положепця
6.1. Покладення на сектор обов'язкiв, не передбачених цим Положенням,

не допускаеться.
6.2. Змiни та доповнення до цьою Положення вносяться у порядку,

передбаченому для йою затвердженнJI.
6.3.I]e Положення набирае чинностi з дати затвердження.

Щирекгор департаменry управлiння
водн и ми ресурсами .Щержвода гентства Iгор КОВАЛЬОВ


