
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

07.04.2014 № 116 
 
 
Про розширення площ зрошуваних  
земель у Запорізькій області  
та забезпечення їх ефективного  
використання на період до 2017 року 
 
 
 

Керуючись ст. 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 
№ 975-р «Про затвердження плану заходів щодо розширення площ 
зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного 
використання на період до 2017 року»: 

 
1. Затвердити План заходів щодо розширення зрошуваних земель у 

Запорізькій області та забезпечення їх ефективного використання на період 
до 2017 року, що додається (далі – План заходів). 

 
2. Зобов’язати районні державні адміністрації та рекомендувати 

Запорізькому обласному управлінню водних ресурсів: 
1) забезпечити виконання Плану заходів; 
2) надавати Департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації інформацію про стан виконання Плану заходів щороку 
до 25 січня. 

 
3. Зобов’язати Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації: 
 1) забезпечити виконання Плану заходів та надання організаційної й 

методичної допомоги районним державним адміністраціям з питань 
розширення та ефективного використання зрошуваних земель; 

2) готувати інформацію про хід виконання цього розпорядження голові 
обласної державної адміністрації щороку до 15 лютого. 
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4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації згідно з функціональним 
розподілом обов'язків. 

 
 
 

Голова обласної  
державної адміністрації          В.О. Баранов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
  07.04.2014     №  116 

 
ПЛАН 

заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у Запорізькій області та 
забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року 

 
№ 
з/п Найменування заходу Термін 

виконання 
Відповідальний за 

виконання 
1 2 3 4 
 

1. 
 
Забезпечувати проведення 
роз'яснювальної роботи з 
районними радами щодо передачі 
внутрішньогосподарських 
зрошувальних систем з комунальної 
до державної власності 
 

 
Постійно 

 
Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
Запорізьке обласне 
управління водних 
ресурсів 
 

2. Проводити роботу щодо 
забезпечення технологічної 
цілісності інженерної 
інфраструктури зрошувальних 
систем відповідно до вимог Закону 
України «Про меліорацію земель» 

Постійно Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
Запорізьке обласне 
управління водних 
ресурсів 
 

3. Забезпечити розроблення               
техніко-економічних розрахунків 
інвестиційних проектів відновлення 
зрошуваних земель 
 

До кінця 
2014 року 

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
Запорізьке обласне 
управління водних 
ресурсів 
 

4. Забезпечувати надання державної 
підтримки сільськогосподарським 
товаровиробникам на придбання 
сучасної дощувальної техніки та 
систем краплинного зрошення за 
рахунок обласного бюджету 

Щороку 
до 10 січня 

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
Запорізьке обласне 
управління водних 
ресурсів 
 

5. Вживати заходів щодо забезпечення 
надання державної підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам, які 
використовують зрошувані землі, 
на оплату електроенергії, що 
витрачається на подачу води для 
поливу сільськогосподарських 
культур 
 

Щороку до 
10 січня 

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
Запорізьке обласне 
управління водних 
ресурсів 
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   Продовження додатка 

1 2 3 4 
 

6. 
 
Проаналізувати ціноутворення на 
послуги з подачі води та у разі 
необхідності підготувати пропозиції 
щодо оптимізації мережі 
організацій, які здійснюють подачу 
води від первинного постачальника 
до кінцевого споживача 
 

 
До 01 
липня  
2014 року 

 
Запорізьке обласне 
управління водних 
ресурсів  

7. Забезпечувати в межах 
обґрунтованих потреб фінансування 
видатків організацій, які             
належать до сфери управління 
Держводагентства і здійснюють 
подачу води для поливу 
сільськогосподарських культур 
 

Щороку до 
10 січня 

Запорізьке обласне 
управління водних 
ресурсів 

 
 
 
Заступник керівника апарату  
облдержадміністрації, 
начальник оргвідділу         В.Г. Кархачов 
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