ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
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Про затвердження
положень
про
міжвідомчі комісії

Відповідно до статей 16, 76, 78 Водного кодексу України та Указу
Президента України від 13.04.2011 № 453 «Про Положення про Державне
агентство водних ресурсів України», з метою координації питань, пов'язаних з
раціональним і комплексним використанням водних ресурсів басейнів
основних річок країни шляхом узгодження встановлення оптимальних режимів
роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і
каналів, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Положення про Міжвідомчу комісію по узгодженню режимів роботи
Придунайських водосховищ та її склад, що додається;
Положення про Міжвідомчу комісію по узгодженню режимів роботи
водосховищ і водогосподарських систем басейнів річок Сіверського Дінця,
Дніпра та Приазов'я у межах Харківської, Донецької та Луганської областей та
її склад, що додається;
Положення про Міжвідомчу комісію по узгодженню режимів роботи
водосховищ, водогосподарських систем басейну річки Південний Буг та її
склад, що додається;
Положення про Міжвідомчу комісію по узгодженню режимів роботи
водосховищ і управлінню водними ресурсами басейнів річок Сула, Псел,
Ворскла та її склад, що додається;

Положення про Міжвідомчу комісію по узгодженню режимів роботи
водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні річки Рось та її склад,
що додається;
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Положення про Міжвідомчу комісію по узгодженню режимів роботи
водосховищ та водогосподарських систем Автономної Республіки Крим та її
склад, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
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наказ Держводгоспу від 04.02.2003 № 26 «Про затвердження Положення
про Міжвідомчу комісію по встановленню режимів роботи водосховищ,
водогосподарських систем басейнів річок Сіверського Дінця, Дніпра і
Приазов'я в межах Харківської, Донецької та Луганської областей та її складу»;
наказ
Держводгоспу
від 09.03.2004 № 51 «Про затвердження
Положення про Міжвідомчу комісію по встановленню режимів роботи
водосховищ і управлінню водними ресурсами басейнів річок Сула, Псел,
Ворскла та її складу»;
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наказ
Держводгоспу
від 07.11.2007 № 238 «Про затвердження
Положення про Міжвідомчу комісію по встановленню режимів роботи
водосховищ, водогосподарських систем басейну річки Південний Буг та її
складу»;
наказ Держводгоспу від 03.03.2009 № 43 «Про створення міжвідомчої
комісії з встановлення режимів роботи Придунайських водосховищ»;
накази Держводгоспу від 22.01.2009 № 11 «Про створення Міжвідомчої
комісії при Держводгоспі по встановленню режимів роботи водних об'єктів та
водогосподарських систем Криму» та від 09.06.2009 № 105 «Про затвердження
Положення про Міжвідомчу комісію по встановленню режимів роботи
водосховищ та водогосподарських АР Крим при Державному комітеті України
по водному господарству»;
наказ Держводгоспу від 12.08.2010 № 179 «Про утворення Міжвідомчої
комісії по встановленню режимів роботи водосховищ і управлінню водними
ресурсами у басейні р.Рось».
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови
Агентства О.Чунарьова.
Голова Агентства
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В.Сташук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
від «-/у » Оі/
2012р.

.

Положення
про Міжвідомчу комісію по узгодженню режимів роботи
Придунайських водосховищ

1. Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи Придунайських
водосховищ у межах басейну р. Дунай на території Одеської області (далі Комісія)

є

постійно

діючим

консультативно

- дорадчим

органом

при

Дунайському басейному управлінні водних ресурсів, створеним з метою
координації питань, пов'язаних з раціональним і комплексним використанням
водних ресурсів Придунайських водосховищ, забезпечення населення і галузей
економіки регіону водою з урахуванням екологічних вимог і потреб учасників
водогосподарського комплексу шляхом встановлення оптимальних режимів
роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим
Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є підготовка рекомендацій Дунайському
басейновому управлінню водних ресурсів щодо:
- оптимальних режимів роботи Придунайських водосховищ;
-

вирішення

питань,

які

виникають

при

зміні

водогосподарської,

екологічної, гідрометеорологічної обстановки, аварійних ситуаціях;
- врахування потреб у водних ресурсах усіх водокористувачів;
- обмеження водоспоживання у маловодний період року у випадку
значного зниження водності, при аварійних ситуаціях згідно з пріоритетами,
передбаченими правилами експлуатації водосховищ;
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вирішення

питань,

які стосуються інтересів суміжних держав,

згідно з чинним законодавством та відповідно до урядових угод з використання
транскордонних вод.
4. Комісія має право:
- отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для роботи Комісії;
- утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами діяльності
та залучати

до участі у своїй роботі

представників

органів

місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою), а також
незалежних експертів.
5. Головою Комісії є начальник Дунайського басейнового управління
водних ресурсів за посадою. Персональний склад Комісії затверджує голова
Комісії.
Голова Комісії, при необхідності, має право вносити пропозиції до
персонального складу Комісії.
6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі
потреби (залежно від конкретної

гідрометеорологічної та водогосподарської

ситуації), але не рідше ніж один раз на півріччя.
Комісія скликається головою Комісії (з оповіщенням членів Комісії про
порядок денний, місце і час засідання не пізніше ніж за 3 дні).
Засідання Комісії проводить голова, а за його відсутності - заступник
голови Комісії.
Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше як
половина її членів.
Рішення

Комісії

приймаються

відкритим

голосуванням

простою

більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформляються
протоколом, який підписує головуючий на засіданні і секретар Комісії. У разі
рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.

з
У разі незгоди члена Комісії з окремими позиціями її рішення, він у
письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу.
Протокол Комісії надсилається членам Комісії у п'ятиденний строк з дня
проведення її засідання.
7. Рішення Комісії з питань, що належать до її компетенції, носять
рекомендаційний

характер

для

підприємств,

установ,

організацій

-

водокористувачів.
8. Секретар Комісії готує необхідні для проведення засідань матеріали,
узагальнює пропозиції, здійснює підготовку проектів рішень.
9.

Організаційно-технічне

та

інформаційно-аналітичне

забезпечення

Комісії здійснює Дунайське басейнове управління водних ресурсів.

Начальник упрводресурсів

О.Лисюк

Додаток
до наказу Держводагентства
від « / У »
Осі 2012 р. №_£/

Склад
Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи
Придунайських водосховищ
Начальник Дунайського басейнового управління водних ресурсів голова комісії;
заступник начальника Дунайського басейнового управління водних
ресурсів - заступник голови комісії;
начальник відділу водних ресурсів Дунайського басейнового
управління водних ресурсів - секретар комісії;
представники Одеського обласного управління водних ресурсів;
представники Одеської обласної ради (за згодою);
представники Болградської, Ренійської, Ізмаїльської, Кілійської
райдержадміністрацій (за згодою);
представники Державного управління охорони
навколишнього
природного середовища в Одеській області (за згодою);
представники Державної екологічної інспекції в Одеській області (за
згодою);
представники управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення в Одеській області (за згодою);
представники Дунайської гідрометобсерваторії (за згодою);
представники санітарно-епідеміологічних служб в Одеській області (за
згодою);
представники
головного
державного
управління
охорони,
використання та відтворення водних живих ресурсів та регулювання
рибальства в Одеській області (за згодою);
представники Дунайського біосферного заповідника (за згодою);
представники Державного підприємства «Державний регіональний
проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп»;
представники центру регіональних досліджень в Єврорегіоні «Нижній
Дунай» (за згодою).

