


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

СКЛАД
районної комісії з проведення інвентаризації водних об’єктів

Слюсарєва С.О. - перший заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії;

Корякін В.І. - провідний спеціаліст -  юрисконсульт відділу
економічного аналізу, фінансово -  
кредитного забезпечення та соціально -  
трудових відносин управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації, секретар 
комісії;

Склад комісії:

Метасьова К.Ю. - головний спеціаліст відділу з питань розвитку
рослинництва, тваринництва та інженерно- 
технічного забезпечення управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку розвитку 
райдержадміністрації;

Шепітько І.П. - начальник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації;

ГрибМ.М. - головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації;

Бахтин Л. Г. - начальник відділу з питань розвитку
рослинництва, тваринництва та інженерно -  
технічного забезпечення управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації.

Примітка: до роботи комісії можуть залучатися у разі необхідності спеціалісти- 
зелевпорядники відповідної сільської, селищної ради, на території якої здійснюється 
інвентаризація.
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Положення
про районну комісію з проведення інвентаризації 

водних об’єктів

1. Районна комісія з проведення інвентаризації водних об’єктів (далі -  Комісія) є 
тимчасово діючим консультативно-дорадчим органом, який створюється ири 
райдержадміністрації з метою складення каталогу інвестиційно привабливих водних 
об’єктів, які розташовані на території Новопсковського району.

2. У своїй роботі Комісія керується Конституцією та законами України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами чинного законодавства, 
розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними принципами роботи Комісії є: додержання вимог чинного 
законодавства, колегіальність в прийнятті рішень та їх обґрунтованість.

4. Основним завданням Комісії є:
- усунення розбіжностей в даних обліку водних об’єктів;
- складення каталогу інвестиційно привабливих водних об’єктів.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- здійснює роботу з усунення розбіжностей в даних обліку водних об’єктів;
- взаємодіє з сільськими радами району в питанні проведення інвентаризації 

водних об’єктів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць;
- направляє орендарям листи та акти;
- здійснює проведення інвентаризації водних об’єктів району;
- вживає заходів щодо раціонального використання водних об’єктів ;
- визначає водні об’єкти, перспективні для передачі в оренду відповідно до 

вимог статті 51 Водного кодексу України;
- заслуховує інформацію голів сільських, селищних рад з приводу інвестиційно 

привабливих водних об’єктів;
- одержує документи та матеріали необхідні для проведення інвентаризації;
- здійснює інші функції, спрямовані на виконання основного завдання комісії, в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7. Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:
одержувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,

організацій і окремих громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на неї 
завдань;

залучати у разі необхідності до роботи комісії спеціалістів-зелевпорядників 
відповідної сільської, селищної ради, на території якої здійснюється інвентаризація 
водних об’єктів, інших представників органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування.

8. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. До 
складу Комісії входять голова Комісії, секретар та інші члени Комісії. Голова та члени 
Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Головою Комісії 
призначається перший заступник голови райдержадміністрації.

9. Голова Комісії проводить засідання Комісії, представляє комісію в органах 
державної влади, на підприємствах, установах і організаціях; підписує рішення комісії,



листи, звіти тощо.
10. Секретар комісії забезпечує виконання доручень голови комісії, несе 

відповідальність за підготовку документів для розгляду на комісії, здійснює оформлення 
протоколів засідань, а також інших документів, забезпечує зберігання документів та 
матеріалів, які пов'язані з проведенням засідань комісії, оформлення документів за 
результатами інвентаризації водних об’єктів.

11. 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.

12. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова, секретар 
та члени Комісії.

13. Після закінчення інвентаризації водних об’єктів на території району та 
документального оформлення її результатів Комісія припиняє свою діяльність.

14. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснюється провідним 
спеціалістом -  юрисконсультом відділу економічного аналізу, фінансово -  
кредитного забезпечення та соціально -  трудових відносин управління агропромислового 
розвитку Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.


