
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ВСЯ ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має 

забезпечувати збереження водних ресурсів та рибоохорону. 

 Контролюйте ефективність діяльності влади в сфері екології.  

    

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  

28 червня 1996 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

(витяг) 

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 

які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами 

права власності Українського народу. Від імені Українського народу права 

власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в 

межах, визначених цією Конституцією. 

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права 

власності народу відповідно до закону. 

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і 

суспільству. 

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, 

соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. 

    

           ВОДНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ                   
                                        6 червня 1995 року  

                                               № 213/95-ВР 

   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80  

 (витяг) 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

води - усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу природних 

ланок кругообігу води; 

гранично допустима концентрація (гдк) речовини у воді - встановлений рівень 

концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для 

конкретних цілей водокористування; 

евтрофікація - збільшення вмісту біогенних речовин у водоймі, що викликає 

бурхливе розмноження водоростей, зменшення прозорості води і вмісту розчиненого 

кисню у глибинних шарах внаслідок розкладу органічної речовини мертвих рослин і 

тварин, а також масову загибель донних організмів; 

екологічний стан масиву поверхневих вод - інтегрований показник якості 

масиву поверхневих вод, що визначається за біологічними, гідроморфологічними, 

хімічними та фізико-хімічними показниками; 

забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин; 

забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті 

господарської діяльності людини; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80


засмічення вод - привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів, що 

шкідливо впливають на стан вод; 

зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий 

санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води 

джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою 

забезпечення охорони водопровідних споруд; 

моніторинг вод - система спостережень, збирання, обробки, збереження та 

аналізу інформації про стан водних об'єктів, прогнозування його змін та розробки 

науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень; 

рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт (його частина), що 

використовується для рибогосподарських цілей; 

якість води - характеристика складу і властивостей води, яка визначає її 

придатність для конкретних цілей використання. 

Стаття 2. Водне законодавство України 

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою 

забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання 

вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, 

охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим 

діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони 

прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування. 

Водні відносини в Україні регулюються цим Кодексом, Законом України "Про 

охорону навколишнього природного середовища" та іншими актами законодавства. 

Стаття 13. Органи, що здійснюють державне управління в галузі використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів 

Державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів здійснюється за басейновим принципом на основі державних, 

цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів, а також планів управління річковими басейнами. 

Стаття 21. Державний моніторинг вод 

З метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про 

стан вод, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій 

для прийняття управлінських рішень у галузі використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів здійснюється державний моніторинг вод. Складовими 

державного моніторингу вод є моніторинг біологічних, гідроморфологічних,  хімічних 

та фізико-хімічних показників. 

Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування 

Для оцінки можливостей використання води з водних об'єктів для потреб 

населення та галузей економіки встановлюються нормативи, які забезпечують 

безпечні умови водокористування, а саме: 

гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах, вода яких 

використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб 

населення; 

гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах, вода яких 

використовується для потреб рибного господарства; 

допустимі концентрації радіоактивних речовин у водних об'єктах, вода яких 

використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб 

населення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12


Нормативи екологічної безпеки водокористування вводяться в дію за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Стаття 95. Охорона вод (водних об'єктів) 

Усі води (водні об'єкти) підлягають охороні від забруднення, засмічення, 

вичерпання та інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдавати 

шкоди здоров'ю людей, спричинити зменшення рибних запасів та інших об'єктів 

водного промислу, погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості 

земель та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей 

вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і 

гідрогеологічного режиму вод. 

Діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди водам (водним 

об'єктам), може бути припинена за рішенням суду. 

Стаття 110. Відповідальність за порушення водного законодавства 

Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з 

законодавством України. 

Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, винні у: 

1) самовільному захопленні водних об'єктів; 

2) забрудненні та засміченні вод; 

3) порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на 

землях водного фонду; 

4) руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов 

поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших 

інженерних комунікацій; 

5) введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без 

очисних споруд чи пристроїв належної потужності; 

6) недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального 

водокористування; 

9) пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, 

порушенні правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи; 

10) незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, 

міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому 

скиданні зворотних вод; 

11) використанні земель водного фонду не за призначенням; 

12) неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних 

об'єктах; 

13) відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо 

якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан 

вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію; 

14) порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря 

від забруднення та засмічення. 

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші 

правопорушення щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. 

 

 



    

                       Положення про  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

   та житлово-комунального господарства України 
                           Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

                                    від 30 квітня 2014 р. № 197 
                   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF  

(витяг) 

4. Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань: 

2) затверджує:порядок проведення моніторингу якості питної води і 

технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання, методичні 

рекомендації щодо проведення моніторингу процесів підтоплення міст і селищ 

міського типу; 

18) готує та оприлюднює національну доповідь про якість питної води і стан 

питного водопостачання в Україні; 

 

    

                       Положення про  
   Міністерство екології та природних ресурсів України   

                           Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

                                    від 21 січня 2015 р. № 32             
             https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF  

(витяг) 

4. Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань: 

59) забезпечує у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, 

морські), раціонального використання водних ресурсів нормативно-правове 

регулювання з питань: 

- затвердження правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод 

(поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів, 

аналізує практику їх застосування; 

- встановлення лімітів забору, використання води та лімітів скиду забруднюючих 

речовин у водні об’єкти; 

- методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних нормативів; 

- встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, 

днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших 

комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та 

затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у 

водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки 

забруднення підземних горизонтів водних об’єктів; 

- встановлення критеріїв визначення екстремально високого рівня 

забруднення вод; 

60) забезпечує у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель 

нормативно-правове регулювання з питань щодо: 

- правил, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства і меліорації 

земель, аналізує практику їх застосування; 

- ведення державного водного кадастру за розділом “Водокористування”; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF


 

    

                        Положення про  

    про Державну екологічну інспекцію України 
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           постановою Кабінету Міністрів України  

                                       від 19 квітня 2017 р. № 275 

               https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF   

(витяг) 

3. Основними завданнями Держекоінспекції є: 

1) реалізація державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів; 

2) здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду 

(контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, щодо: 

охорони земель, надр; 

екологічної та радіаційної безпеки; 

охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

охорони, захисту, використання і відтворення лісів; 

збереження, відтворення і невиснажливого використання біологічного та 

ландшафтного різноманіття; 

раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного та 

рослинного світу; 

ведення мисливського господарства та здійснення полювання; 

охорони, раціонального використання та відтворення вод і відтворення 

водних ресурсів; 

охорони атмосферного повітря; 

формування, збереження і використання екологічної мережі; 

стану навколишнього природного середовища; 

поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та 

агрохімікатами; 

здійснення заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно біологічних об’єктів 

природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання 

генетично модифікованих організмів у відкритій системі; 

2) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами 

виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями 

та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог 

законодавства: 

в) про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних 

ресурсів, зокрема щодо: 

здійснення заходів з економного використання водних ресурсів; 

дотримання екологічних вимог під час проектування, розміщення, 

будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF


    

                       Положення про  

 про Державне агентство водних ресурсів України 
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           постановою Кабінету Міністрів України 

              № 489 від 05.06.2019 

https://www.davr.gov.ua/polozhennya  

(витяг) 

4. Держводагентство відповідно до покладених на нього завдань: 

4) розробляє та бере участь у виконанні державних цільових програм з питань 

водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення 

поверхневих водних ресурсів; 

5) забезпечує задоволення потреб населення і галузей економіки у водних 

ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного 

господарства та гідротехнічної меліорації земель; 

6) розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного 

призначення, водогосподарських систем і каналів, затверджує правила їх експлуатації; 

9) здійснює контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ, 

водогосподарських систем і каналів; 

10) аналізує та узагальнює звіти водокористувачів щодо використання 

водних ресурсів, перевіряє їх достовірність; 

11) проводить моніторинг технічного стану меліоративних систем та 

гідротехнічних споруд підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 

його управління; 

12) проводить моніторинг якості вод водогосподарських систем 

міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання; 

13) проводить моніторинг якості вод водних об’єктів за радіологічними 

показниками на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення; 

18) здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та 

догляду за ними; 

27) розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів, 

формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, бере участь у вирішенні 

питань, пов’язаних з міждержавним розподілом стоку річок і використанням 

прикордонних вод; 

34) забезпечує виконання прикладних науково-дослідних робіт у сфері 

водного господарства, меліорації земель, управління, використання та 

відтворення поверхневих водних ресурсів; 

38) здійснює паспортизацію річок і джерел питного водопостачання; 

39) здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і 

міжгосподарських меліоративних систем; 

40) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої 

влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та 

довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих 

земель; 

46) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної 

політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації 

земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; 

https://www.davr.gov.ua/polozhennya


    

                                Положення про  
 Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра 
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           Наказ Державного агентства водних ресурсів України 

                                                        03.08.2018 № 573 

                                http://buvr.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm  

(витяг) 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

4.1. У межах суббасейну Нижнього Дніпра району басейну річки Дніпро: 

1) вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам 

місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм 

з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; 

2) розробляє план управління суббасейну Нижнього Дніпра; 

5) узагальнює результати моніторингу якості вод у контрольних створах у районах 

основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем 

міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання; 

6) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади 

і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та 

довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, а також надає 

результати Держводагентству; 

7) розробляє водогосподарські баланси, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із 

міжбасейновим, розподілом стоку річок; 

8) узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та 

надає оперативну інформацію Держводагентству; 

9) координує здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих 

вод; 

10) забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів 

роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів; 

14) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у 

сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, 

використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи 

з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, 

забезпечує відкритість діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання засобів 

поширення інформації; 

4.2. У межах Херсонської області: 

8) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного 

господарства; 

10) взаємодіє з басейновими радами річок Причорномор’я та річок Приазов’я; 

25) здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод; 

27) проводить моніторинг якості вод у контрольних створах у районах основних 

водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та 

сільськогосподарського водопостачання; 

http://buvr.kherson.ua/pologenyaprooblvod.htm


    

                       Положення про  
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           постановою Кабінету Міністрів України  

                                      від 25 листопада 2015 р. № 1119 

                 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF  

(витяг) 

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. 

Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує: 

формування та реалізацію державної політики у сферах рибного господарства та 

рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, 

регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного 

господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сферах карантину та 

захисту рослин, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних 

відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду 

(контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного 

законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, 

родючості ґрунтів. 

 

    

                       Положення про  

 Державне агентство рибного господарства України 
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           постановою Кабінету Міністрів України 

          від 30 вересня 2015 р. № 895 

(витяг) 

3. Основними завданнями Держрибагентства є: 

1) реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної 

промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, 

регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; 

4. Держрибагентство відповідно до покладених на нього завдань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його 

компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів 

міністерств і в установленому порядку подає їх Міністрові аграрної політики та 

продовольства; 

2) вживає заходів щодо забезпечення збереження запасів анадромних видів 

риб у виключній (морській) економічній зоні України; 

3) здійснює державний нагляд (контроль) у галузі охорони, використання та 

відтворення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, 

територіальному морі, внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF


України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором України, 

відповідно до міжнародних договорів України; 

4) здійснює державний контроль технічного стану рибозахисних споруд, 

проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах 

меліоративних систем; 

5) здійснює контроль за дотриманням правил рибальства; 

6) здійснює контроль за дотриманням лімітів і нормативів використання 

водних біоресурсів; 

7) здійснює контроль за дотриманням правил використання об’єктів тваринного 

світу в частині водних біоресурсів; 

8) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених законом; 

Управління Державного агентства рибного господарства 

у Херсонській області 
Поштова адреса: 73016, м.Херсон, вул. Марії Фортус, 89 

Телефон/факс: (0552) 27-01- 47, 27-20-82 

e-mail:khersonryboohorona@gmail.com   

Скадовський територіальний відділ Управління охорони, використання і 

відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Херсонській 

області 

Поштова адреса: 75700, м. Скадовськ, вул.Паризької Комуни, 3а 

e-mail: ruboohoronaskad@ukrpost.ua  

 

    

        Державна екологічна інспекція  

               у Херсонській області          

    http://ecoinspekcia.ks.ua 

 

Основною функцією екологічної інспекції є здійснення державного нагляду 

(контролю) за дотриманням територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства вимог законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища, в межах наданих повноважень. 

Головним завданням Держекоінспекції у Херсонській області є: запобігання 

правопорушенням, а уразі їх скоєння - притягнення до відповідальності винних осіб. 

Основними пріоритетами у сфері охорони навколишнього природного середовища є 

ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження 

біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, 

земельних  та лісових ресурсів, охорона атмосферного повітря та екологічно 

безпечне надрокористування.  

 

mailto:ruboohoronaskad@ukrpost.ua
http://ecoinspekcia.ks.ua/


    

                       Положення про  

Департамент екології та природних ресурсів 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

             07.09.2016 № 678 

 (витяг) 

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області  

4.1 державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища,  

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, 

надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і 

рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та 

використання екологічної мережі. 

5. Департамент, відповідно до визначених галузевих повноважень і в межах 

компетенції, виконує такі завдання: 

5.2 Організовує та проводить державну екологічну експертизу. 

5.18 Бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням державних і 

місцевих програм охорони навколишнього природного середовища 

    

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

   Про місцеве самоврядування 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru   

(витяг) 
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, 

електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань 

водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю 

за якістю питної води; 

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru


 

    

Департамент житлово-комунального господарства 

              Херсонської міської ради 
Інформація з сайту  

http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-

gospodarstva  

Основні функції та напрямки роботи 

Здійснення нагляду та  контролю за станом  та утриманням  житлового фонду міста, 

що знаходиться в комунальній власності міської територіальної громади., ефективну 

експлуатацію житлового фонду, необхідний рівень якості послуг, що надаються 

населенню,  також координація діяльності підприємств, які обслуговують житловий 

фонд.  

Контроль за станом благоустрою міста, ремонтом доріг, свтлофорних об’єктів, 

екології міста. 

http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva
http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva

