
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

_27.05.2013______                                         
 № _243___ 

 
 
Про проведення інвентаризації  
інженерної інфраструктури  
міжгосподарських та   
внутрішньогосподарських  
зрошувальних систем у 2013 році 
 
 

Керуючись ст. 13, п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 
24.04.2013 № 17038/1/1-13 щодо проведення аудиту стану використання 
зрошуваних земель, проведення інвентаризації інженерної інфраструктури 
міжгосподарських та  внутрішньогосподарських зрошувальних систем у 2013 
році та з метою підвищення ефективності зрошення: 

 
1. Створити робочу комісію з проведення інвентаризації інженерної 

інфраструктури міжгосподарських та  внутрішньогосподарських зрошувальних 
систем (далі – робоча комісія). 

 
2. Затвердити склад робочої комісії (додається). 
 
3. Головам районних державних адміністрацій: 
1) створити робочі комісії у складі заступника голови 

райдержадміністрації, до відання якого відносяться питання агропромислового 
розвитку, фахівців управлінь (відділів) агропромислового розвитку, 
міжрайонних управлінь водного господарства, районних управлінь (відділів) 
Держземагентства області із залученням районних інспекторів управління за 
використанням та охороною земель Державної інспекції сільського 
господарства в Запорізькій області, користувачів та власників зрошуваних 
земель і внутрішньогосподарських зрошувальних систем; 

2) провести інвентаризації інженерної інфраструктури міжгосподарських 
та  внутрішньогосподарських зрошувальних систем; 

3) надати Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної 
державної  адміністрації  матеріали  у  термін  до  15.10.2013  згідно  з формами 
1-4. 
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4. Запорізькому обласному управлінню водних ресурсів надати 
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відомість 
інвентаризації меліоративних фондів міжгосподарських зрошувальних систем 
по області згідно з формою 5. 

 
5. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації надати 

узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження голові 
облдержадміністрації до 30.10.2013. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Грачова С.В. 
 
 
 

Голова обласної  
державної адміністрації      О.М. Пеклушенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
 
 27.05.2013                         № 243 

 
 

СКЛАД  
робочої комісії з проведення інвентаризації інженерної інфраструктури 
міжгосподарських та  внутрішньогосподарських зрошувальних систем 

 
 
Грачов  
Сергій Володимирович 
 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, керівник робочої комісії 
 

Бабешко  
Віктор Олександрович 

заступник начальника Запорізького обласного  
управління водних ресурсів, заступник керівника 
робочої комісії (за згодою) 
 

Ясинецький 
Олександр Вячеславович 

заступник директора департаменту – начальник 
управління розвитку рослинництва та сільської 
місцевості Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, заступник 
керівника робочої комісії  
 

Суббота  
Ліна Василівна 

начальник відділу організації виробництва та 
маркетингу продукції рослинництва 
Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, секретар робочої комісії  
 

Члени робочої комісії: 
 

Зозуля  
Інеса Анатоліївна 

начальник відділу охорони і моніторингу земель 
управління землеустрою, охорони моніторингу 
земель Головного управління Держземагентства 
у Запорізькій області (за згодою) 
 

Козаченко 
Наталя Миколаївна 

заступник начальника управління за 
використанням та охороною земель - начальник 
відділу Державної інспекції сільського 
господарства в Запорізькій області  (за згодою) 
 
 

Коломієць  
Олександр Андронович 

директор інституту "Запоріждіпроводгосп"         
(за згодою) 
 

 
 
Заступник голови – керівник  
апарату облдержадміністрації                                                     Ю.Г. Пелих 
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