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ПОЛОЖЕННЯ
про сектор у Кiровоградськiй областi

Щержавного агентства водних pecypciB УкраТни

1. Загальнi положення
1.1. Сектор у Кiровоградськiй областi lержавного а.ге]{r(:l,iз[}

tIентрального апарату ,.Щержавного агентства водних pecl,pcii l"к
статус)/ окремоТ юридичноТ особи.

|.2. Сектор у своiй дiяльностi керусться Конститlzцiск ,la з

Украiни, указами Президента Украiни та постановами E}epxoBHtlj ])сLди

прийнятими вiдповiдно до Конститучii та законiв Украiни, ак:га}.t]/l

MiHicTpiB Украiни, iншими актами законодавств€t, а ,га,!.()).

MiHicTepcTBa екологii та природних pecypciB Украiни та fiер:кв,],ц?I
Положенням про !ержавне агентство водних pec,ti1. cil;

(далi - Щержводагентство) та цим Положенням.
1.3. СекТор с територiальним органом fiержводагеI-Iтства, якttйt

своЮ ,цiяльнiсТь у сфеРi управлiння, викОристання та вiдтворенrlя I (

водних pecypciB на територii Кiрово|радськоi областi.
Юрисдикцiя Сектору може поширюватися на терI,Iторiю iHIrO,' ,эС,

областеЙ у разi прийнятТя такого рiшення керiвником Щс:р;кводагеF.т.]гва
1.4. Координацiя роботи секторУ здiйснюсться депаРТаI\{еНтоNl \ tt

водними ресурсами Щержводагентства (далi - департамент).
1.5. Сектор у межах повноважень взасмодiс в ycTaHoBJeHoM,l гI

мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами мiсцевого салIсвря

територiальними органами центраJIьних органiв викоьlав,;от

структ_чРнимИ пiдроздiЛами ЩерЖводагенТства, органiзац iям и, п i;_;пр ll с

установами, якi нЕUIежать до сфери управлiння !ержЕодагентс,tва, та

пiдпрlrемствами, установами та органiзацiями у межах сlбластi.

1.6. Сектор утримусться за рахунок коштiв держа,вно16 ýpl;Kr,]T},

кошториСу видаткiв ЩержвОдагентсТва та мас печатку зi cBoiM Hai:}{eH)/

|.7. Сектор розмiщуеться за адресою: пл. Героiв IVlat,

м. Кропивницький, 25022.
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2. OcHoBHi завдання
ЗДiЙСНеННЯ ПОВНОВаЖень Щержводагентства у частинi видачi докумеtrт,iв

дозвiJtьногO харакТерУ, наданнЯ адмiнiстративних послуг та iнших функ;_цiй 1.сферi _vправлiНня, викоРистаннЯ та вiдтвОреннЯ поверхневих водних pecypc1B !,
п,lсж8.]{ областi.

3. Функцii
3.1. Видас дозволи на спецiальне водокористування та забезпечl,е bi

анул}O]]аFIня.

З.2. [Iогоджус нормативи водопостачання.
3.з, Встановлю€ режими роботи водосховиЩ та cTaBKiB, у тому чи.слi

}I3 fEiIlIuLX У КОРИСТУВаННЯ На УМОВаХ ОРеНДИ.
_].4, IIогоджуе договори оренди землi в комплексi

водгl]4м об'скr,ом та додатковi угоди до них.
].5 Попэджуе паспорти водних об'ектiв.

з розташованим. H;t гltpr

з.6. Погоджус проскти на проведення робiт на землях водного фонitу(К]ЭilИ РОбiТ На ЗеМЛЯХ, Зайнятих морями), пов'язаних з булiвн"i-,ч,,,оr,
гillрогехнi,]ниХ, лiнiйних та гiдрометричних споруД, поглиблеr""по дна дJIя
с:у]Iн()плавства, видобуванням корисних копалин (KpiM пiску, гальки i гравiнэ в
tr)услах N{ilлих ,та r,iрських рiчок), розчисткою русел рiчок, каналiв i дrла водоiiм,
ПЁtок-,а цанням кабелiв, трубопроводiв, iнших комунiкацiй, а також буровl,tх та
ге,Dло го розвiдувальних робiт.

З,.7. I'Iогоджуе межi зон caHiTapHoT охорони водних об'сктiв.
з,в, Тlопэджуе створення на рiчках та у ik басейнах шryчних водолiN4 :гi}

вtэ,цсlll i,цпtрних cTiHoK.
i,9, За згодоЮ !ержвоДагентства здiйснюС iншi владнi фунКЦii. :rz Сфt',рi

1,праilлiння, використання та вiдтворення поверхневих водних pec1,,pc.iB,
п enel tбачrэнi чрtнним законодавством.

4. Права та обовrязки
4,|, ПРеДСТаВЛЯТИ ЩеРЖВОДаГенТство на нарадах, конфереrtцiях, ilttлta>,,

за,код,ах з I],итань управлiння, використання та вiдтворення ,ro""p*"aBl.Ix всiднрtх
tr;,ecvllci13, надання адмiнiстративних послуГ ,u 

"rдu"i документiв лозвiльногсl
XapaIl:Tep"/"

А,2, Одержувати вiд пiдприсмств, установ та органiзацiй, що H3;Ie)KaTb ,цоc(lep;,r 1,пtrlавлiНня fiерЖводагенТства,ценТрiв надаНня адп,tiНiстративНLlХ Пglqд,,,1.l,il Jl':lзвli;тьних центрiв, структурних пiдроздiлiв та ,.р"rоД-;;;- 
"or"r.i-l[(:p:{, воliil],.енТства документи та iнформацiю, необхiднi для вико'Iан'я йогтl

(l1, нк: tдiон альн14х сlбов'язкiв.
4,з, lнiцiювати проведення та брати участь у засiданнi технi,лнrэi 1эа"]лtба cei,tH c,Bot,O упра влiння (регiонального офiсу) водних ре cl,pci в.
+,ll, Брати участь у виробничих нарадах пiд.rрrar.r", )/{]l-ац0]:l l.it

Оl,:Г:ll'iiЗСtЦiЙ, ШIО НЕLТеЖаТЬ ДО СфеРи управлiння Щержводагентс.гва, з пIi,IаtIl)
'у'ilРаПЛiгtня, використання та вiдтворення поверхневих водних pecypciB, наlliанilя
airb,Ii r riс,гр)ати вних послуг та видачi до*уr"rriв дозвiльного *upu*r.py.



1J

4.5. Скликати та проводити наради з питань, що Hiljl.)K€lll
компетенцii.

4.б. lотримуватись вимог Законiв Украiни <Про ,ЦеРЖаВl]у' (,:,lI

кПрО запобiгаНня коруПцiii>, правил внуТрiшнього службоlзого р [r,з I,J[
працiвникiв !ержводагентства.

4.7. Здiйснювати дозвiльно-погоджувальнi функцiТ Hzr

визначених рiшенням керiвника !ержводагентства.

5. Керiвництво
5.1. Сектор очолюе завiдувач, якого призначае

посади Голова .щержводагентства вiдповiдно до вимог
про працю та державну службу.

5.2. Спецiалiсти та фахiвцi сектору призначаються Hil tI(
ЗВirЬНЯЮТься З посад Головою Щержводагентства вiдповiдrlо д{о Bli],Ic)t,
законодавства про працю та державну службу.

5.3. Завiдувач сектору:
с керiвником територi ального органу !ержводагентства ;

здiйснюс керiвництво сектором, представля€ (]ектор у Birir
iНшими структурними пiдроздiлами.Щержводагентства, розподi:.,ltс цэб

завдання мiж спецiалiстами та фахiвцями сектору;
забезпечус дотримання працiвниками сектору законо.цавсf,в;.i

питань державноi служби, обмежень, передбачених Закlном l/K эаТ
запобiгання корупцiТ>, етики поведiнки державно]го с-lrужбов _lя.

внутрiшнього службового розпорядку, ix посадових iнстрч,кцiй rа
Положення;

здiйснюс оцiнювання результатiв
службовцiв сектору;

службовоТ дiяльностi де

нада€ директоровi департаменту пропозицii щодо стр}iкт,у )и,
чисельностi сектору, рангiв, надбавок, премiювання, дисциплiнаl]ни х с,

заохочень, переведення працiвникiв сектору та своечасного замiшIен:lIl l

нада€ на затвердження плани роботи сектору за погIередlлiм гIll

погодженням iз головою обласноi державноi адмiнiстраrдiТ;
забезпечус у межах повноважень виконання дор),чеilь

!ержводагентства, заступникiв Голови .Щержводагентства та д
департаменту;

забезпечус в установленому порядку дiсву взасмtодiкl :;

державною адмiнiстрацiсю, а також пiдприемстtsами, ус,гаl-]о
органiзацiями, що н€lJIежать до сфери управлiння lержводагентства:

дбае про особисту безпеку та безпеку працiвникitl сект,ору при ]

ними cBoik обов'язкiв;
вживас необхiдних заходiв щодо пiдвищення квалiфiкапif пра

сектору;
несе персонаJIьну вiдповiдальнiсть за своечасний розг:;lяд i пi

док}ментiв дозвiльного характеру, надання адмiнiстративних
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дс cl,oBipнicTb i обгрунтованiсть матерiалiв, що гоryються сектороN,I д.rIя
кеlэiвництва.I[ержводагентства та iнших установ, пiдприсмств та органiзацi;ii.

б. Прикiнцевi положення
6.1. [Iокладення на сектор обов'язкiв, не передбачених цим ПоложеIl,t#tlи,

}]е дспуска€ться.
6.2., ЗмiнИ та допоВнення до цього Положення вносяться ), ЛОРrlД;fl4

r;iе jэс:Jlбаченому для його затвердження.
6.З, L{е Положення набирае чинностi з дати затвердження.

Зiа BliлiyBalLI сектору
v , (it OBol радськiй областi Щержводагентства л Iрина TAPAC]EIlKi(])


