
 
 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 08.04.2019                                                                                               № 67 
  
 
Про стан гідротехнічних споруд 
водних об’єктів (водосховищ і 
ставків) на території  району 
 
 
           Відповідно до вимог Цивільного, Водного та Земельного кодексів 
України, статті 21, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», законів України «Про оренду державного та комунального 
майна», «Про аквакультуру», на виконання  розпорядження голови  обласної 
державної адміністрації від 25.02.2019 № 127 «Про   стан гідротехнічних 
споруд водних об’єктів (водосховищ і ставків) на території Полтавської 
області» та з метою упорядкування, утримання і безпечної експлуатації 
безгосподарських гідротехнічних споруд на штучно створених водних об’єктах 
(водосховищах  і ставках)  району: 
       1. Створити районну  комісію для проведення інвентаризації 
гідротехнічних споруд на штучно створених водних об’єктах (водосховищах  і 
ставках)  на території  району (далі - районна комісія) та затвердити її склад 
(додається).  

2. Районній комісії провести інвентаризацію гідротехнічних споруд на 
штучно створених водних об’єктах (водосховищах  і ставках)  на території  
району з визначенням їх технічного стану, власника (балансоутримувача) або 
складання переліку безгосподарських гідротехнічних споруд до 01.08.2019 
року. 
       3. Районній комісії надати акти інвентаризації водних об’єктів, 
гідротехнічних споруд, складені окремо по кожному  водосховищу  і ставку  та 
гідротехнічних спорудах на території  району  разом з інвентаризаційною 
відомістю Регіональному офісу водних ресурсів  Полтавської області до 
01.08.2019 року. 
      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  першого заступника 
голови районної державної адміністрації Фесенка В.А. 
        
 
         Голова           
районної державної 
     адміністрації                                                                       Ю.КОВАЛЕНКО 
 



 
 
                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
                                                                                 Розпорядження голови  
                                                                                 Миргородської районної    
                                                                                 державної адміністрації 
                                                                                 08.04.2019  № 67 
 
 

Склад 
районної   комісії по проведенню інвентаризації  

гідротехнічних споруд на штучно створених водних об’єктах  
(водосховищах  і ставках) на території  району    

 
Фесенко 
Віктор Анатолійович 

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова комісії 

Головко                        
Юрій Петрович                       
           

- начальник відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, заступник голови комісії                                            

Федорко 
Ганна Григорівна 

- головний спеціаліст відділу агропромислового   
розвитку райдержадміністрації, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

Мелашенко 
Віталій  Павлович   

- начальник  Миргородської  експлуатаційної                   
дільниці Хорольського  міжрайонного управлінн 
вводного господарства (за згодою) 

Сорокалєт 
Людмила Григорівна 

- начальник відділу у Миргородському районі 
Головного управління Держгеокадастру у 
Полтавській області (за згодою)  

Назаренко  
Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 
Управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Полтавській області (за 
згодою) 

Шабатько 
Юрій Григорович 

- завідувач сектору інфраструктури, житлово-
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації 

Завгородній  
Віктор Степанович  

- завідувач сектору містобудування, архітектури та 
з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації 

Олексенко 
Андрій Миколайович 

- провідний інспектор сектору містобудування, 
архітектури та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації 

 
 
 
Начальник відділу агропромислового  
розвитку райдержадміністрації                                           Ю.П.Головко 
 


	ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

