
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації  
__________ В.А. Ємельяненко 
«___»  __________    2014 р. 

 
 

ПЛАН  ЗАХОДІВ 
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 21.11.2013 № 975-р «Про затвердження 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. За результатами проведення інвентаризації 
інженерної інфраструктури  
внутрішньогосподарських  зрошувальних 
систем внести  пропозиції щодо передачі 
зазначених систем у державну власність. 
(за згодою з відповідними органами  
місцевого самоврядування). 
Активізувати проведення роз’яснювальних 
робіт з селищними, сільськими головами 
та депутатами сільських та селищних рад 
щодо передачі внутрішньогосподарських 
зрошувальних систем з комунальної до 
державної власності.  

до 26 
березня 
2014 р. 

Департамент 
агропромислового 
розвитку обласної 
державної 
адміністрації, 
голови райдерж-
адміністрації, 
Запорізьке 
обласне 
управління  
водних ресурсів 
 

2. Забезпечити технологічну цілісність 
інженерної інфраструктури зрошувальних 
систем відповідно до вимог Закону 
України «Про меліорацію земель» 

постійно Департамент 
агропромислового 
розвитку обласної 
державної 
адміністрації, 
голови райдерж-
адміністрації, 
Запорізьке 
обласне 
управління  
водних ресурсів 

3. Забезпечити розроблення техніко-
економічних розрахунків інвестиційних 
проектів відновлення зрошуваних земель. 
Спільно з органами місцевої влади, 
сільгоспвиробниками опрацювати питання 
щодо залучення інвестиційних коштів та 
надати відповідні пропозиції 
Держводагентству України  щодо їх 
застосування. 
Опрацювати питання укладання угод між 
обласною державною адміністрацією, 
обласним управлінням водних ресурсів та 
сільгоспвиробниками щодо розширення 
площ зрошення на період до 2017 року. 

до кінця 
2014 р. 

Департамент 
агропромислового 
розвитку обласної 
державної 
адміністрації, 
Запорізьке 
обласне 
управління  
водних ресурсів 
 



 2
4. Забезпечувати надання державної 

підтримки сільськогосподарським 
товаровиробникам на придбання сучасної 
дощувальної техніки та систем 
краплинного зрошення, зокрема на умовах 
лізингу. 

щороку Департамент 
агропромислового 
розвитку обласної 
державної 
адміністрації,  
голови райдерж-
адміністрації, 
Запорізьке 
обласне 
управління  
водних ресурсів 
 

5. Опрацювати питання щодо можливості 
здешевлення електроенергії, яка 
витрачається на подачу води для поливу 
сільськогосподарських культур 

до 1 
червня  
2014 р. 

Департамент 
агропромислового 
розвитку обласної 
державної 
адміністрації, 
голови райдерж-
адміністрації, 
Запорізьке 
обласне 
управління  
водних ресурсів 
 

6. Опрацювати питання щодо                    
надання державної підтримки 
сільськогосподарським товаровиробникам, 
які використовують зрошувані землі, на 
оплату електроенергії, що витрачається на 
подачу води для поливу 
сільськогосподарських культур 

щороку Департамент 
агропромислового 
розвитку обласної 
державної 
адміністрації  
голови райдерж-
адміністрації, 
Запорізьке 
обласне 
управління  
водних ресурсів 
 

7. 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 1 
липня 
2014 р. 

Запорізьке 
обласне 
управління  
водних ресурсів 
 

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

щороку Департамент 
фінансів обласної 
державної 
адміністрації, 
Запорізьке 
обласне 
управління  
водних ресурсів 

 

 

Директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
______________ А.М. Ревуцький 
 
«___»___________2014 р. 
 

Начальник  Запорізького 
обласного управління водних 
ресурсів  
__________  В.А. Шляховчук 
 

             «___»___________2014 р. 


