
1.Кодекси: 

Водний кодекс України  

 

Земельний кодекс України 

2.Закони України: 

Про охорону навколишнього природного середовища 

Про питну воду та питне водопостачання 

Про аквакультуру 

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року 

 

Про меліорацію 

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року 

3.Постанова ВРУ: 

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних  

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

 

4.Постанови КМУ: 

 

Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками 

затоплення 

 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань 

співробітництва на прикордонних водах та їх заступників 

 

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля 

 

Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном 

 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь 

міжнародного значення 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях 

водного фонду 

Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів 

України 

 

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними 

установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних 

ресурсів 
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Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення 

берегових смуг водних шляхів та користування ними 

 

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання 

яких нормується Постанова Кабінету Міністрів України 

 

Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів 

Про затвердження переліку підприємств та організацій, які забезпечують 

перекиданим води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового 

та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів 

Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру 

Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 

режиму ведення господарської діяльності в них 

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській 

області 

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській 

області 

Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами 

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними 

ресурсами 

 

Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для 

захисту територій від шкідливої дії вод, державного моніторингу поверхневих 

вод, ведення державного водного кадастру, паспортизації та управління 

водними ресурсами» 

 

Про затвердження порядків використання у 2007 році коштів, передбачених у 

державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення 

державного моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, 

паспортизації та управління водними ресурсами» 

 

Про використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для 

захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного 

моніторингу  поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації та 

управління водними ресурсами» 
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 Про використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті 

для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного моніторингу 

поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації паспортизації та 

управління водними ресурсами» 

 

Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному 

бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного 

моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації та 

управління водними ресурсами» 

 

5.Розпорядження КМУ: 

 

Про утворення територіальних органі Державного агентства водних рсурсів 

України 

Накази Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України: 

 

Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при 

видачі дозволу на спеціальне водокористування України 

 

Про затвердження Положення про консервацію та розконсервацію 

меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури 

Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми 

нормативного розрахунку водокористування і водовідведення 

 

Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та 

водогосподарських ділянок 

 

 Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів 

 

Про затвердження Типового положення про басейнові ради 

 

Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного 

стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу 

штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод 

 

Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах 

встановлених районів річкових басейнів 

 

Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування 

 

Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод 
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Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з 

класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також 

віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного 

з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву 

поверхневих вод 

 

Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне 

водокористування 

 

Про затвердження Положення про функціональну підсистему протипаводкових 

заходів єдиної державної системи цивільного захисту 

 

Про затвердження інструкції про порядок обміну інформацією між Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних 

ресурсів України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором 

 

Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта 

Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично 

допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами 

Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного 

господарства Державного агентства водних ресурсів України 

 

Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг 

бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного 

агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких наказів 

 

 Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду 

водні об’єкти 

 

Про затвердження Порядку розроблення та встановлення режимів роботи 

водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів 

 

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного 

агентства водних ресурсів України 
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