Функції та основні завдання організації, структура
організації, розпорядок роботи

Ізмаїльське управління водного господарства є бюджетною неприбутковою
організацією з правом отримання власних надходжень, підпорядковується
Одеському обласному управлінню водних ресурсів, належить до сфери
управління Державного агентства водних ресурсів України.
У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Держагенства України, Одеських облводресурсів, рішеннями місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та Положенням.
Основні функції Ізмаїльського управління водного господарства:
1. вносить пропозиції Одеському обласному управлінню облводресурсів,
органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних
цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління,
використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації
земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу,
міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;
2. здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів;
3. здійснює експлуатацію державних меліоративних систем;
4.організація робіт з капітального та поточного ремонту меліоративних
систем, протиповіневих водогосподарських споруд та інших об'єктів
міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів,
впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального
використання водних ресурсів;

5.співпрацює в установленому порядку з місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами
Мінприроди, МНС, іншими центральними органами виконавчої влади,
правоохоронними
органами,
водогосподарськими
організаціями
та
підприємствами і установами, які належать до сфери управління
Держводагентства;
6.в межах своєї діяльності визначає потребу населення і галузей економіки
у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку
водного господарства;
7.забезпечує виконання державних та регіональних програм з питань
водного господарства, меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів;
8.розробляє режими роботи водогосподарських систем, каналів
та правила їх експлуатації і погоджує їх з Одеським обласним управлінням
облводресурсів;
9. здійснює організацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму
роботи водосховищ, комплексного призначення та водогосподарських систем;
10.здійснює
інвентаризацію
та
паспортизацію
міжгосподарських
меліоративних систем та інше в межах своєї компетенції.
Основні завданнями Ізмаїльського управління водного господарства:
1. збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів;
2.в межах своєї діяльності забезпечення потреб населення і галузей
економіки у водних ресурсах;
3.організація експлуатації водогосподарських споруд та державних
меліоративних систем міжгосподарського значення, проведення на договірних
засадах технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем
та подачі води на зрошення.
4. проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її
наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об'єктах Управління,
участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і
сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;
5. проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення
меліоративного стану зрошуваних, осушуваних і прилеглих до них земель,
підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій
місцевим державним адміністраціям;
6. участь у веденні моніторингу меліоративних земель.

