
 

 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про тимчасову комісію по інвентаризації  

наявних водних об’єктів на території  

сільських та селищних рад району 

 

На виконання доручень Президента України в ід 27 грудня 2013 року, 

Прем’єр - Міністра України від 09 січня 2014 року №926-т, розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 20 січня 2014 року №12 «Про 

затвердження плану заходів щодо усунення недоліків, виявлених Комісією 

Адміністрації Президента України», статті 21 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» з метою проведення інвентаризації наявних водних 

об’єктів, уточнення місць розташування у розрізі адміністративно-

територіальних одиниць: 

 

1. Створити тимчасову комісію по інвентаризації наявних водних об’єктів 

на території сільських та селищних рад району (додається).  

2. Затвердити Положення про тимчасову комісію по інвентаризації  

наявних водних об’єктів на території сільських та селищних рад району 

(додається). 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації, начальника управління 

агропромислового розвитку Мирводу Г.І.  

 

 

В. о. голови районної  

державної адміністрації        В.М. Бобошко  
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Додаток до  

розпорядження в о. голови 

райдержадміністрації  

13 лютого 2014 року №  55  

 

Склад тимчасової комісії  

по інвентаризації наявних водних об’єктів на території  

сільських та селищних рад району  

 

Мирвода  

Григорій Іванович  

- заступник голови райдержадміністрації, 

начальник управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, голова 

комісії; 

Фурса  

Наталія Михайлівна  

- головний спеціаліст з питань 

раціонального використання земельних 

та інших природних ресурсів управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, секретар комісії; 

Члени  комісії: 

Горяйнова  

Зоя Юріївна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу Державного 

земельного кадастру управління 

Держземагенства у Прилуцькому районі 

Чернігівської області, за згодою; 

Репій  

Петро Леонідович  

- начальник Прилуцької експлуатаційної 

дільниці №2 Ічнянського міжрайонного 

управління водного господарства, за 

згодою; 

Бондаренко  

Сергій Петрович  

- начальник відділу, інспектор з охорони 

праці, пожежної безпеки і  безпеки 

дорожнього руху управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації ; 

Михайліченко  

Олексій Михайлович 

- головний спеціаліст у галузі 

рослинництва управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації; 

Шкурат  

Анатолій Михайлович  

- начальник відділу з питань цивільного 

захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату райдержадміністрації; 

Сільський, селищний голова - за визначенням; 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження в. о. голови 

райдержадміністрації  

13 лютого 2014 року № 55  
 

 

Положення  

про тимчасову комісію  

по інвентаризації наявних водних об’єктів на території  

сільських та селищних рад району  

 

1. Тимчасова комісія по інвентаризації наявних водних об’єктів на 

території сільських та селищних рад району (далі - Комісія) – спеціально 

утворений консультативно-дорадчий орган районної державної адміністрації  

для взаємодії з сільськими та селищними радами району в питанні проведення 

інвентаризації водних об’єктів у розрізі адміністративно-територіальних 

одиниць. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

розпорядженням голови районної державної адміністрації, а також цим 

Положенням.  

3. Комісія створюється розпорядженням голови райдержадміністрації.  

Комісію очолює голова. Голова здійснює керівництво діяльністю Комісії   

відповідно до Положення. 

Секретар організовує взаємодію Комісії з зацікавленими службами, 

забезпечує підготовку та проведення засідань Комісії, організаційно -технічне та 

документальне забезпечення діяльності Комісії, у тому числі формує порядок 

денний та список запрошених осіб. Для проведення цієї роботи в разі 

необхідності секретар за згодою голови Комісії може залучити спеціалістів 

відповідних служб.  

Кількість членів Комісії визначається головою райдержадміністрації. 

Члени Комісії діють на громадських засадах. Кожен член Комісії може 

долучати до своєї діяльності експертів, які пр ацюють на громадських засадах.  

4. Основним завданням Комісії є: 

- проведення інвентаризації водних об’єктів в Прилуцькому районі;  

- аналіз і оцінка доцільності використання водних об’єктів;  

- вжиття заходів щодо раціонального використання водних об’єктів.   

5. Комісія з метою виконання покладених на нею обов’язків має право : 

- заслуховувати інформацію голів сільських та селищних рад з 

приводу наявності водних об’єктів, їх облаштування та належності; 

- витребувати документи та матеріали необхідні для проведення 

інвентаризації водних об’єктів, виконувати інші дії згідно чинного 

законодавства.  

6. Члени Комісії мають наступні права та обов’язки: 



 

- брати участь у підготовці та проведенні засідань Комісії, 

формуванні порядку денного, в обговоренні питань, винесених на їх розгляд; 

- вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до 

компетенції Комісії, а також пропозицій з питань, які обговорюються; 

- в разі неможливості бути присутнім на засіданні Комісії мають 

право викласти свою думку письмово, яка долучається до протоколу засідання. 

7. Основною формою роботи Комісії  є засідання. Засідання Комісії  

проводиться у разі, коли в ньому бере участь не менше, ніж дві третини 

загальної кількості членів Комісії. Рішення Комісії приймається відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.  

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на 

засіданні.  

8. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує секретар  та 

сільський, селищний голова відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці, затверджує голова Комісії.  

9. По закінченню інвентаризації наявних водних об’єктів на території 

сільських та селищних рад району Комісія втрачає свою легітимність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


