
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
18.05.2017 № 231 

 
Про забезпечення збереження  
меліоративних систем і мереж  
водопостачання 
 
 
 

Керуючись ст. 13, п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», з метою збереження меліоративних систем і мереж 
водопостачання (далі – системи), забезпечення використання їх за 
призначенням та запобігання їх розкраданню:  

 
1. Створити обласну робочу групу з питань координації дій постійно 

діючих районних оперативних груп з контролю за збереженням меліоративних 
систем і мереж водопостачання (далі – обласна робоча група). 

 
2. Затвердити склад обласної робочої групи (додається). 
 
3. Забезпечити проведення засідання обласної робочої групи щодо 

розгляду стану справ за збереженням об’єктів меліоративних систем у міру 
необхідності, але не рідше одного разу на півроку. 

 
4. Головам районних державних адміністрацій: 
1) вжити невідкладних заходів щодо недопущення списання 

меліоративних систем та робіт, пов’язаних з демонтажем елементів систем на 
зрошуваних землях, а також транспортування та реалізації демонтованих 
матеріалів; 

2) переглянути в тижневий термін склад постійно діючих районних 
оперативних груп з контролю за збереженням меліоративних систем і мереж 
водопостачання з метою оновлення у разі необхідності; 

3) забезпечити роботу постійно діючих районних оперативних груп з 
контролю за збереженням меліоративних систем і мереж водопостачання щодо 
збереження технологічної цілісності меліоративних систем шляхом 
невідкладного реагування на кожен випадок їх розкрадання; 



4) здійснити заходи щодо дотримання власниками, користувачами, у 
тому    числі    орендарями      земельних       ділянок,     на     яких       розміщені  

2 
внутрішньогосподарські меліоративні системи, вимог Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 
мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація»; 

5) своєчасно інформувати обласну робочу групу, органи Національної 
поліції України про здійснення крадіжок складових частин об’єктів інженерної 
інфраструктури внутрішньогосподарських зрошувальних систем та мереж 
водопостачання; 

6) інформувати Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій 
області щодо порушення родючого шару ґрунту, своєчасного проведення 
рекультивації порушених земель під час демонтажних робіт; 

7) інформувати Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації про проведену роботу щодо збереження систем 
щопівроку до 15 червня та 15 грудня. 

 
5. Рекомендувати Запорізькому обласному управлінню водних ресурсів 

своєчасно інформувати обласну робочу групу, органи Національної поліції 
України про здійснення крадіжок складових частин об’єктів інженерної 
інфраструктури державних міжгосподарських зрошувальних систем та об’єктів 
незавершеного будівництва. 

 
6. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції у 

Запорізькій області сприяти постійно діючим районним оперативним групам з 
контролю за збереженням меліоративних систем і мереж водопостачання у 
проведенні заходів щодо недопущення знищення меліоративних систем і 
мереж водопостачання. 

 
7. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 

надавати інформацію про хід виконання цього розпорядження голові обласної 
державної адміністрації щороку до 20 грудня. 
 

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 04.07.2014 № 307 «Про забезпечення збереження 
меліоративних систем і мереж водопостачання», зі змінами. 

 
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Бабаніна О.О. 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації       К.І. Бриль 

 
 


