
ПЕРЕЛІК 
видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої 

є Виноградівське МУВГ 
 
1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності 
Виноградівського МУВГ. 
2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, 
службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівників 
Виноградівського МУВГ та структурних підрозділів. 
3. Положення про Виноградів МУВГ 
4. Інформація про наради, конференції, семінари, "круглі столи", що 
проводяться Виноградівським МУВГ. 
5. Інформація про доступ до публічної інформації 
6. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає 
оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про здійснення 
державних закупівель". 
7. Інформація про раціоналізаторські пропозиції, впроваджені у 
Виноградівському  МУВГ. 
8. Інформація про нормативно-технічні документи та нормативно-правові 
акти, Виноградівського МУВГ. 
9. Інформація про результати науково-дослідних робіт, виконаних на 
замовлення Виноградівського МУВГ. 
10. Інформація з архівних документів з питань трудової діяльності на запити 
конкретних осіб щодо особистих даних (довідки, копії та витяги з 
документів). 
11. Інформація з питань кадрової роботи (правила внутрішнього трудового 
розпорядку для працівників, інформація про вакансії, порядок та умови 
проходження конкурсу на заміщення вакантних посад). 
12. Інформація про використання бюджетних коштів (планові показники 
щодо бюджетних призначень на реалізацію заходів, пов'язаних з утриманням 
та розвитком водогосподарського комплексу, стан фінансування бюджетних 
водогосподарських організацій, виконання результативних показників, 
передбачених паспортами бюджетних програм). 
13. Інформація щодо фінансового забезпечення заходів, пов'язаних з 
утриманням та розвитком водогосподарського комплексу (обсяги 
фінансування з державного, місцевих бюджетів, інвестиційних проектів, 
кредитів, приватного партнерства тощо). 
14. Робота водогосподарських організацій щодо розвитку сфери платних 
послуг (види та обсяги надходжень, переліки послуг, які надаються 
бюджетними установами, які належать до сфери управління 
Держводагентства). 
15. Інформація щодо умов оплати праці апарату Виноградівського МУВГ. 
16. Інформація щодо пріоритетних напрямків діяльності водогосподарсько-
меліоративного комплексу. 
17. Інформація про ремонт і технічне обслуговування зрошувальної, 
осушувальної, колекторно-дренажної, водозбірно-скидної мережі та споруд. 
18. Інформація про виконання ремонтно-доглядових робіт. 



19. Інформація про обсяги ремонтних робіт. 
20. Інформація щодо використання водних ресурсів. 
21. Інформація про водогосподарську обстановку на підвідомчих територіях. 
22. Інформація щодо управління водними ресурсами. 
23. Інформація про підписані міжурядові та міжвідомчі угоди та виконання 
зобов'язань, що випливають з цих угод. 
24. Інформація про міжнародну діяльність Виноградівського МУВГ в межах 
виконання міжурядових двосторонніх угод з питань водного господарства на 
прикордонних водах. 
25. Довідки та свідоцтва про державну реєстрацію Виноградівського МУВГ. 
26. Відомості про облікову політику та документообіг. 
27. Відомості щодо незавершеного будівництва відповідно до бюджетних 
програм. 
28. Відомості щодо результатів проведення галузевих експертиз проектно-
кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об'єктів 
інженерної інфраструктури меліоративних систем. 
 
 * Крім службової інформації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


