Про підсумки діяльності
водогосподарсько-меліоративного комплексу Львівщини
за 2014 рік
Львівське облводресурсів у 2014 році спрямовувало свою діяльність на
забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах
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природоохоронних заходів, поглиблення міжнародної діяльності та
вдосконалення нормативно-правового забезпечення.
Потягом звітного періоду Львівським облводресурсів проводився
постійний контроль за гідрометеорологічною і водогосподарською
обстановкою на території області, збір, узагальнення та аналіз даних про
водогосподарську та гідрометеорологічну ситуацію, гідрологічний та
гідрохімічний стан водних об„єктів у басейнах річок та подавалася щоденна,
щотижнева та щомісячна інформації до Кризового центру Держводагентства,
Західно-Бузького та Дністровсько-Прутського БУВРів.
У 2014 році Львівське облводресурсів виконало комплекс підготовчих
робіт і заходів з метою ефективної підготовки і безпечного пропуску
льодоходу, весняної повені та паводків відповідно затвердженого “План дій” .
Управліннями водного господарства розроблено та уточнено плани
оперативної взаємодії з іншими спеціалізованими службами ЦЗ районів щодо
оперативного реагування на надзвичайні ситуації, а також постійно
підтримується зв‟язок з районними відділами МНС та органами місцевого
самоврядування.
Під час проходження дощового паводку протягом 15-18 травня у
Львівському облводресурсів та Самбірському, Мостиському і Дрогобицькому
УВГ постійно проводилася тісна співпраця з територіальними підрозділами
ДСНС України у Львівській області та з органами місцевого самоврядування.
Внаслідок проходження дощового паводку річковими водами було
затоплено 95 населених пунктів, 1193 житлові будинки, 3446 присадибних
ділянок, 9349 га с/г земель, пасовищ та лук у Дрогобицькому, Самбірському,
Старосамбірському, Городоцькому, Жидачівському та Миколаївському
районах. А також було пошкоджено 60 водогосподарських об‟єктів. загальна
сума збитків становить 2081,522 тис. грн., потреба в коштах для відновлення
водогосподарських об‟єктів становить 58 млн. грн.
Для ліквідації наслідків дощового паводку від облводресурсів та УВГ
було задіяні 17 одиниць техніки та механізмів, 172 інженерно-технічних
працівники та робітники, укладено 11485 мішків з піском. Для перекачування
води працювало 5 насосних станцій, якими відкачано 2174,8 тис. м3 води.
Після проходження паводку Львівське облводресурсів надіслало листи
головам районних рад та адміністрацій з вимогою вжити дієвих заходів щодо

захисту сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь від
шкідливої дії вод.
А також Львівське облводресурсів проводить роботу по цивільному
захисту. Керівний склад та фахівці з ЦЗ проходять навчання у Навчальнометодичному Центрі ЦЗ та БЖД Львівської області. З метою завчасного
попередження працівників облводресурсів та УВГ та для оперативного і
ефективного виконання заходів у разі виникнення реальної загрози життю та
здоров‟ю людей керівникам надіслано «Рекомендації щодо дій населення за
сигналами оповіщення та в складних ситуаціях».
Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту Львівського
облводресурсів та плану ЦЗ області на 2014 рік фахівці з ЦЗ приймали участь у
командно-штабних навчаннях.
У звітному періоді фахівцями управління обстежено 665 водних об‟єктів,
встановлено технічний та екологічний їх стан, впорядковано та розчищено 113
джерел та витоків річок, проінвентаризовано 32 джерел, розглянуто 31 звернень
в сфері земельних відносин, з них погоджено 6 проектів землеустрою,
розроблено та погоджено 10 паспортів водних об‟єктів загальнодержавного
значення.
За оренду водних об‟єктів загальнодержавного значення до бюджету
сплачено 118974,63 грн..
Управлінням розроблено, затверджено і погоджено з водокористувачами
режими роботи 20 водосховищ області, а також встановлено режими роботи
109-ти ставків для 20-ти водокористувачів області, які здійснюють
рибогосподарську діяльність відповідно до виданих їм дозволів на спецводокористування.
Фахівцями водогосподарських організацій проводиться постійна
просвітницька та роз‟яснювальна робота, у рамках якої було підготовлено та
надруковано в ЗМІ 83 статті, спеціалісти УВГ та облводресурсів прийняли
участь у 28-и передачах на радіо та телебаченні. Спеціалісти управлінь водного
господарства приймали участь у 35 нарадах райдержадміністрацій щодо
управління водних ресурсів, а також проводили роботу з органами місцевої
влади (направлялись листи) з пропозицією проведення розчистки від сміття
берегів річок, ПЗС, придорожніх кюветів тощо. Введено в дію інформаційнопошукову програму «Водні ресурси Львівської області».
З 22 березня по 12 вересня проведено міжнародний басейновий конкурс
«Барви Дністра», організатором якого виступає Львівське облводресурсів.
Львівським облводресурсів протягом 2014 року прийнято 2491 звітів форми
2 – ТП (водгосп) “Про використання води» від водокористувачів Львівської
області. На державний облік водокористування поставлено 13 нових
водокористувачів.
До 26.04.2014 року управлінням «Дозвільний офіс» у відділ було
представлено 20 клопотань про узгодження умов та отримання дозволів на
спецводокористування, після перевірки 14 клопотань було погоджено.
З 26.04.2014р. Департаментом екології та природних ресурсів Львівської
ОДА у відділ було представлено на розгляд 50 дозволів на

спецводокористування, після перевірки по 32 дозволах надано позитивний
висновок щодо видачі дозволу на спец водокористування.
За дев‟ять місяців 2014 року відділом було розглянуто 13 поточних
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для
підприємств комунального господарства, після перевірки 6 нормативів
погоджено.
Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської ГГМЕ щоквартально
виконуються аналізи якості поверхневих вод Львівської області у 17 створах.
За програмою моніторингу поверхневих вод станом на 01.0 2015 р. було
виконано 9740 вимірювань у 408 проб води а по ґрунтах виконано – 5504
вимірювання у 4777 проб грунтів.
Також, були виконані договірні роботи, в яких було проведено 4859
вимірюваннь по воді, та 66 по ґрунтах на загальну суму 266,3 тис. гривень.
Водокористувачі Львівської області в повному обсязі забезпечені
водними ресурсами. При загальному ліміті забору води в 2014 році 311,0
млн.м³ фактичний забір води становить 232,1 млн.м³.
У 2014 році забір води з природних водних об‟єктів складає 232,1 млн.м3.
В порівнянні з минулим роком відбулося зменшення забору води на 12,0
млн.м3.
За 2014 рік водокористувачами Львівської області було скинуто в
поверхневі водні об‟єкти 215,0 млн. м3 зворотних вод. У порівнянні з 2013р.
загальний скид стоків зменшився на 3,2 млн м3 відповідно до зменшення забору
води з природних водних об‟єктів.
Протягом 2014 року 75 підприємств здійснювали скид забруднених стічних
вод в поверхневі водні об‟єкти області, загальним об‟ємом 45,05 млн.м³.
Тенденцій до змін якості води не виявлено.
Зусилля облводресурсів та підвідомчих структурних підрозділів за 9
місяців 2014 року були спрямовані на забезпечення сталої, безаварійної роботи
міжгосподарських державних меліоративних систем та протипаводкових
захисних споруд.
Структурними підрозділами Львівського облводресурсів виконано роботи
з поточного ремонту на міжгосподарській мережі на суму 824,10 тис.грн.. При
цьому, за рахунок коштів спеціального фонду виконано робіт на суму 791,7
тис. грн., бюджетне фінансування становило лише
31,4 тис. гривень.
Найбільше спрямовано коштів спецфонду для проведення ремонтноексплуатаційних робіт на державній меліоративній мережі у Золочівському
УВГ (170,9 тис.грн), Сокальському УВГ (134,9 тис.грн), Жовківському УВГ
(91,8 тис.грн), Кам‟янка-Бузькому УВГ (79,1тис.грн). Найменше спрямовано
коштів Жидачівським та Дублянським УВГ (31,6 тис.грн та 35,5 тис.грн
відповідно).
Протягом 2014 року виконувались завдання наказу Львівського облводресурсів
№31 від 07.02.2014 року "Про основні напрямки роботи та завдання з
експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2014 році" .
За цей період було відремонтовано гідротехнічних споруд - 1079 шт
(106% завдання на рік). Найбільше відремонтовано Жовківським УВГ (184 шт)

та Золочівським УВГ (153 шт), найменше Самбірським та Дублянським УВГ
(80 шт та 82 шт відповідно).
Обкошування каналів і дамб здійснено на площі 6802 га (103% до
завдання), з них механізмами - 545 га (109% до завдання). Найменше виконано
Дублянським (341 га) та Самбірським УВГ (486 га), найбільші обсяги
обкошування у Золочівського УВГ (1014 га).
На відкритій мережі виконано очистку каналів від мулу в об‟ємі 93,4
тис.м.куб (117% до завдання), найвищий показник у Жовківського та
Золочівського УВГ (12,1 тис.м.куб).
Відремонтовано 3 насосно-силових агрегати (100% до плану).
Повністю виконано завдання з надання платних послуг по зволоженню на
площі 25,0 тис.га у сумі 127,2 тис.грн.. Найбільша площа є у Жовківському
УВГ – 4,5 тис.га та Буському УВГ – 4,0 тис.га. Середня вартість послуг - 5,1
грн/га. Найбільша вартість послуг у Кам‟янка-Бузькому УВГ - 10,0 грн/га,
найменша - у Жовківському та Золочівському УВГ - 3,0 грн/га.
Підвідомчими УВГ продовжується робота із сільгоспвиробниками та
органами місцевого самоврядування щодо виділення коштів на утримання
внутрішньогосподарських меліоративних систем. У 2014 році було залучено
коштів – 2029,6 тис.грн або 121% до рівня 2013 року. Найактивніше у цьому
напрямку спрацювали Сокальське УВГ – 580,8 тис. грн., Дублянське УВГ –
341,2 тис. гривень. Необхідно відмітити, що взагалі не залучено коштів
Дрогобицьким та Жидачівським УВГ.
Львівською гідрогеолого-меліоративною експедицією у 2014 році було
здійснювався контроль за меліоративним станом на 513,2 тис.га осушуваних
земель. У рамках проведення моніторингу меліорованих земель за 2014 рік
Львівською гідрогеолого-меліоративною експедицією обстежено 490 тис.га
меліорованих сільгоспугідь ( 100% від завдання), виконано 18,1 тис. замірів
рівнів грунтових вод та 15,2 тис. лабораторних вимірювань властивостей води і
грунтів, пробурено 520 пог.метрів свердловин та шурфів, виконано ремонтних
робіт на суму 36,5 тис. грн., надано платних послуг на суму 438,4 тис.грн.
У цілому гідрогеолого-меліоративна обстановка на меліорованих і
прилеглих до них землях оцінюється як стабільна, внаслідок природнокліматичних умов і завдяки заходам, які проводяться експлуатаційними
водогосподарськими організаціями з попередження та усунення причин та
наслідків шкідливої дії грунтових вод. Меліоративний стан осушуваних
сільгоспугідь на переважній площі сприятливий (53%) та задовільний (45%).
З 1 жовтня 2014 року підвідомчими управліннями проводяться роботи з
підготовки меліоративної мережі до вегетаційного періоду (до 1 червня 2015
року), згідно запланованих об‟ємів. Обсяги виконання станом на 01 березня
2015 року становлять:
площа підготовки систем – 349,0 тис.га (70% плану)
очистка каналів міжгосподарської меліоративної мережі – 20,1
тис.м.куб (57 % плану);

- бетонні роботи на міжгосподарській меліоративній мережі – 5,1 м.куб
(49% плану);
очистка каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі –
28,0 тис.м.куб (100% плану);
підготовлено 7 насосних станцій (70% плану);
ремонт ГТС на міжгосподарській меліоративній мережі - 124 шт
(28% плану);
ремонт ГТС на внутрішньогосподарській меліоративній мережі - 10
шт (27% завдання).
На основі проведеного аналізу виробничої діяльності підвідомчих
управлінь протягом року, спеціалістами облводресурсів, з виїздом на місця,
виявлено ряд недоліків та упущень в роботі.
Зокрема,
зволікаються
виконання
доведених
керівництвом
облводресурсів доручень та вказівок, не своєчасно і не належному рівні
проводяться ремонтно-доглядові роботи на міжгосподарській меліоративній
мережі. Потребує продовження виконання робіт по приведенню до належного
естетичного стану виробничих баз, насосних станцій, гідротехнічних споруд.
Необхідно завершити оновлення інформаційних стел, меліоративних
куточків, вказівних та інформаційних знаків у переважній більшості управлінь.
Відповідно до вимог Положення про проведення плановопопереджувальних ремонтів необхідно відновити та укомплектувати ділову і
технічну документацію на експлуатаційних дільницях.
Для захисту територій населених пунктів і сільгоспугідь польдерними,
дренажними, захисними насосними станціями за 2014 рік перекачано 3257,8
тис.куб. м надлишкових вод (у 2013 році було 7769 тис. куб. м).
З початку року відремонтовано 3 од. насосно-силових агрегатів, або
100% від завдання.
Відповідно до наказу Держводагентства від 01.07.2014 № 80 «Про
забезпечення підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014-2015 років»
водогосподарськими організаціями заходи з підготовки об'єктів виробничого
призначення виконані у повному обсязі.
За 2014 рік водогосподарськими організаціями використано за рахунок
коштів держбюджету близько 283,3 тис.кВт-годин електроенергії (на 35,5%
менше за показник 2013 року. Крім того, майже 9,6 тис.кВт-годин
електроенергії на суму 13,6 тис.грн. у 2014 році водогосподарські організації
оплатили за рахунок власних надходжень.
За результатами роботи у 2014 році заборгованість за спожиті енергоносії
у водогосподарських організацій відсутня.
Тарифи на електроенергію протягом 2014 року зросли у середньому
на 30,8 % (протягом 2013 – на 8%, 2012 – на 7,2 %).
На 2014 рік водогосподарським організаціям наказом Держводагентства
від 03.02.2014 № 10 були доведені конкретні завдання щодо виконання
галузевої програми підвищення енергоефективності в межах реальних обсягів
коштів, які можна залучити на зазначені цілі, наказом Держводагентства від

28.02.2014 № 28 та наказом облводресурсів від 13.03.2014 № 52 встановлені
річні ліміти споживання паливно-енергетичних ресурсів. Здійснювався
постійний контроль за виконанням зазначених наказів.
У січні-грудні 2014 року водогосподарськими організаціями
облводресурсів достатньо успішно виконувалися завдання з економії
енергоресурсів та коштів на їх оплату. Завдяки виконанню запланованих
організаційно-технічних заходів з економії електроенергії за 12 місяців 2014
року було заощаджено близько 7,0 тис.кВт-годин (рівень минулого року) на
суму 12,9 тис. гривень.
Одним з основних завдань водогосподарських організацій є ефективне
використання державного майна, у тому числі автотранспортної техніки і
механізмів. Станом на 01.01.2015 на балансі підвідомчих організацій
знаходиться понад 163 одиниці автотранспортної техніки та механізмів,
зокрема: 30 тракторів (з них 18 вільних тракторів та 12 з навісним
екскаваторним обладнанням), 66 автотранспортних засобів, 7 автокранів, 18
бульдозерів, 21 екскаватор, 20 одиниць легкових автомобілів.
У 2014 році не були задіяні в роботі: 1 вільний трактор (5,5% від
загальної кількості), 3 трактори з навісним обладнанням (25%), 3 самоскиди
(15%), 3 бортових (13,6%).
Протягом січня-грудня 2014 року за рахунок надання платних послуг
автотранспортною технікою і механізмами організаціями галузі отримано
близько 4694,9тис.гривень (117% до показника минулого року). Найбільше
зароблено коштів наступною технікою: екскаваторами – 2085,2 тис.грн. (за
2013 рік – 1936,1 тис.грн.), бульдозерами – 873,3 тис.грн. (у 2013 році – 834,3
тис. грн.), автотранспортом – 1413,8тис.грн. (1945,8 тис.грн.), тракторною
технікою – 322,1 тис. грн. (272,8.гривень).
За рахунок виконання земляних робіт землерийною технікою за січеньгрудень 2014 року отримано коштів на рахунок спеціального фонду бюджету на
суму 2958,5 тис.грн. (116% до річного показника минулого року). Найбільше
отримано коштів на рахунок спеціального фонду бюджету Золочівським УВГ –
492,7 тис. грн., Жовківське УВГ – 469,7 тис. грн., Кам»янка –Бузьке УВГ –
407,5 тис. грн. Найменше отримано коштів на рахунок спеціального фонду
бюджету від виконання вищезазначених робіт землерийною технікою за січеньгрудень 2014 року Мостиським УВГ – 184,1 тис. грн., Дублянське УВГ – 145,3
тис. грн., Дрогобицьким УВГ – 171,8 тис. грн.
Середній виробіток на один екскаватор за 2014 рік по водогосподарських
організаціях облводресурсів становить 10,6 тис. куб. м (за 2013 рік – 11,1 тис.
куб. м), на бульдозер – 13,0тис. куб. м (16,9 тис. куб. метрів). Найбільший
показник середнього виробітку на один екскаватор у Сокальському УВГ – 14,5
тис. куб. м., Кам. – Бузькому УВГ – 20,8 тис. куб. м., Дублянське УВГ -19,7 тис.
куб. м., проте є водогосподарські організації в яких цей показник менший, ніж
середній по облводресурсів, а саме: Буське УВГ – 9,0 тис. куб. м, Дрогобицьке
УВГ – 6,1 тис. куб. метрів.

Найкращими із виконання бульдозерних робіт є Самбірське УВГ –
25,6тис. куб.м, Сокальське УВГ – 17,1 тис. куб.м, найменший показник у
Мостиського УВГ – 1,2 тис. куб.м, Дрогобицькому УВГ – 5,9 тис. куб.м/
Кількість косарок та кущорізів у технологічних комплектах складає 21
одиниць. Виробіток на один механізм малої механізації зменшився з 29,9 га до
17,0 га. (по Держводагентству – 21,6 га). У цілому засобами малої механізації
протягом 2015 року обкошено 220,7 га, навісними косарками 445 га.
Пробіг автотранспорту зменшився і склав по всіх групах автотранспорту
74,7 тис. кілометрів, або 83 % до рівня попереднього року. Загальний обсяг
споживання дизельного пального за цей період зменшився до 28,7 тонни і склав
58 % до рівня минулого року. Також зменшилося використання бензину до 9,5
тонни, або 89 %.
Разом з тим, на виконання Указів Президента України від 17.03.2014
№ 303/2014, від 06.05.2014 № 454/2014, від 21.08.2014 № 607/2014,
від 14.01.2015 № 15/2015 «Про часткову мобілізацію» до водогосподарських
організацій Держводагентства надійшли запити (наряди) від військових
комісаріатів стосовно можливого залучення одиниці автотранспортних засобів,
машин та механізмів для виконання заходів із мобілізаційної підготовки. З
метою
виконання
мобілізаційних
заходів
станом
на
13.02.2015
водогосподарськими організаціями облводресурсів здійснено передачу 3
одиниць техніки (автотранспортних засобів – 3 од.) до військових частин
Збройних Сил України.
За минулий рік підвідомчими організаціями облводресурсів було
впроваджено 10 раціоналізаторських пропозицій, тобто фактичне виконання
завдання з раціоналізаторської діяльності складає 100 відсотків. Найбільш
активно в цьому плані спрацювали Дублянське і Сокальське УВГ.
Особливу увагу приділяється заходам з охорони праці. Для покращення
умов праці і попередження випадків травматизму та пожеж на підвідомчих
водогосподарських об‟єктах Львівського облводресурсів проводилась робота з
виконання заходів, передбачених наказом від 10.02.2014 року №34 та
зобов‟язань колективних угод між водогосподарськими організаціями та
профспілками.
У квітні 2014 року у всіх організаціях Львівського облводресурсів було
проведено низку заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні.
Комісіями УВГ та ГГМЕ проведено навчання та атестацію з охорони
праці своїх працівників, всього атестовано 1368 працівників.
Відповідно до наказу Львівського облводресурсів від 13.10.2014 року
№176 у м. Львові з 15 жовтня до 23 жовтня проведено навчання і перевірку
знань посадових осіб з електробезпеки на групу допуску, атестовано 30 чоловік.
Викладачами Кам‟янко-Дніпровської технічної школи (відповідно до
наказу Львівського облводресурсів від 10.11.2014 року №242) проведено
навчання із професійної підготовки і з безпечного виконання робіт, навчанням
охоплено 676 працівників.
З виїздом на місця надавалась методична та інформаційна допомога
Буському УВГ, Дрогобицькому УВГ, Жидачівському УВГ, Жовківському УВГ,

Золочівському УВГ, Кам‟янко-Бузькому УВГ, Дублянському УВГ,
Мостиському УВГ, Самбірському УВГ, Сокальському УВГ та Львівській
ГГМЕ.
Поступово забезпечувалось функціонування розробленої Національним
науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці системи
управління охороною праці в галузі водного господарства і меліорації земель.
Особлива увага зверталася на оснащення виробничих і адміністративних
об‟єктів первинними засобами пожежогасіння та на виконання заходів,
передбачених Програмою із забезпечення пожежної безпеки на об‟єктах
Львівського облводресурсів у 2013-2015 роках.
Забезпечення спецодягом та спецвзуттям по Львівському облводресурсів
за 2014 рік склала відповідно 93,4% та 75,6% ( у 2013 році 100,2% та 100%). По
галузі забезпеченість спецодягом і спецвзуттям за 2014 рік склала 91% та 84%.
На заходи з охорони праці у 2014 році було витрачено 213,6 тис. грн.. або
167,1 грн. на одного працюючого (по галузі 270,2 грн. на одного працюючого).
Через недостатнє залучення керівників підвідомчих водогосподарських
організацій коштів спеціального фонду на фінансування заходів з охорони
праці працівники не в повному обсязі були забезпечені засобами
індивідуального захисту, в першу чергу це стосується спеціального одягу та
взуття. Так забезпеченість спеціальним одягом та взуттям відповідно до норм
складає в Жидачівському УВГ 32,5% та 14,5%, а забезпеченість спецвзуттям
складає у Мостиському УВГ 8,6%, у Дрогобицькому УВГ 29,8%.
Нещасних випадків, випадків пожеж та дорожньо-транспортних пригод у
Львівському облводресурсів за 2014 рік не зареєстровано.
Із запланованих на 2014 рік асигнувань у сумі 40135,5 тис. грн., виділено
40121,2 тис. грн., або 99,96 % до запланованого, що на 1,6 млн.грн. менше ніж у
минулому році.. Слід відзначити, що без затримки та стовідсотково
здійснювалось фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями,
продукти харчування та оплату енергоносіїв.
У цілому організації успішно виконали завдання щодо нарощування
обсягів платних послуг. На рахунки організацій за 2014 рік надійшло 9435,9
тис. грн., що на 26,7 % більше в порівнянні з минулим роком (7446,4 тис. грн.).
Найбільше надходжень від надання платних послуг забезпечили
Жовківське (2922,9 тис. грн.), Золочівське (1102,5 тис. грн.), та Жидачівське
(951,3 тис. грн.) управління водного господарства.
Частка власних надходжень у бюджетному фінансуванні за 2014 рік по
Львівському облводресурсів склала 23,5 %.
На покриття дефіциту бюджету загального фонду з коштів спеціального
фонду спрямовано 1855,3 тис. грн. За рахунок інших надходжень спеціального
фонду надійшло 102031,0 тис. грн., що відповідає кошторисним призначенням
та касовим видаткам. З цих коштів отримано як дарунок 13,2 тис. грн. та на
виконання окремих доручень 102017,8 тис. грн. Фактичні видатки становлять
102055,4 тис. грн., що більше кошторисних призначень (КЕКВ 2210) та касових
видатків на 24,4 тис. грн. за рахунок використання матеріалів, отриманих у
2008 році як благодійна допомога.

По КПКВ 2407070 “Захист від шкідливої дії вод сільських населених
пунктів та сільськогосподарських угідь”, спеціальний фонд, надходження
коштів, касові та фактичні видатки склали 1180,8 тис. грн. – придбаний
екскаватор по Самбірському УВГ.
З інших джерел за 2014 рік залучення коштів становить 10096,3 тис. грн.,
що на 315,7 тис. грн. більше рівня 2013 року.
За 2014 рік внесено платежів до бюджету 4236,6 тис. грн., в тому числі до
державного бюджету 815,5 тис. грн. Недоїмка по платежах до бюджету
відсутня.
Львівським облводресурсів постійно здійснюється контроль за
виконанням заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок
коштів як загального, так і спеціального фондів державного бюджету та
зменшення дебіторської заборгованості.
Кредиторська заборгованість за даними фінансової звітності за 2014 рік
зменшилась на 1836,5 тис. грн. та становить 1841,7 тис. грн. і є не погашеною
внаслідок не проведення платежів та відсутності кошторисних призначень, в
тому числі загальний фонд (КПКВ 2407050) – 6,0 тис. грн. та спеціальний фонд
(КПКВ 2407050) – 1595,6 тис. грн.
Дебіторська заборгованість по організаціях Львівського облводресурсів за
2014 рік зросла на 129,4 тис. грн. і становить 169,9 тис. грн..
Проведеними зустрічними звірками ДФІ за 2014 рік виявлено незаконних
видатків на суму 3,7 тис. грн., які відшкодовані у повному обсязі.
Внутрішнім аудитом Львівського облводресурсів згідно плану,
затвердженого Держводагентством України, проведена 1 аудиторська
перевірка.
Станом на 01 січня 2015 року у Львівському облводресурсів працює 1354
працівників , з них 320 спеціалістів, 911 робітників та 23 працівників керівного
складу. Серед всіх працівників 351 мають повну вищу освіту, що становить
26% від загальної кількості працюючих.
Протягом 2014 року свій кваліфікаційний рівень підвищили 195
працівників.
У 2014 році на навчання в Національний університет водного
господарства та природокористування направлено на денну форму навчання
двох студентів на факультет «гідротехніка» (водні ресурси) і один абітурієнт на
заочну форму навчання.
Львівським облводресурсів забезпечено участь у важливих міжнародних
заходах, які підтвердили значимість і авторитетність водогосподарської галузі
України у світі.
Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща
„Про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах ”
від 10 жовтня 1996 року Львівське облводресурсів співпрацює з відповідними
структурами Республіки Польща в напрямку протиповеневого захисту,
регулювання і меліорації , ліквідації надзвичайних забруднень, планування та
охорони прикордонних вод від забруднень.

Так 04-06 червня 2014 року, у населеному пункті Нєліш, 9-11 липня 2014
року, у м. Хочев у Польщі та 27-31 жовтня у Львівській області відбулись
наради та робочі зустрічі керівників української і польської частин Робочої
групи з питань протиповеневого захисту, регулювання і меліорації в рамках
реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про
співпрацю у сфері водного господарства на прикордонних водах. Учасники
обговорили проблеми укріплення русел прикордонних рік, прикордонних
меліоративних об'єктів, протиповеневого захисту і постійного забезпечення
проходження державного кордону.
4-8 серпня в Республіці Польща та 27-31 жовтня у Львівській області
проходить робоча зустріч згідно плану роботи українсько-польської Робочої групи
з питань протиповеневого захисту регулювання і меліорації прикордонних вод.
18 вересня 2014 року на базі Територіального управління Рахункової палати
по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та
Закарпатській областях (у м. Львів) відбулось засідання Міжнародної робочої групи
з проведення аудиту захисту від забруднення басейну р. Західний Буг.
12-14 листопада 2014 р. в с. Струмівка Луцького району відбулась ХVІ
нарада Українсько – Польської
Робочої Групи з питань планування
прикордонних вод. На нараді розглянуто актуальні напрямки роботи та стан в
галузі планування та управління водними ресурсами в Республіці Польщі і
Україні.
26-28 листопада 2014 року у Республіці Польща відбулась робоча зустріч
між Львівським облводресурсів та Воєводським Управлінням Меліорації і
Водних Споруд в Любліні з питань опрацювання інтегрованого проекту
«Модернізація і відбудова транскордонної сітки меліоративних водних споруд,
оптимізація параметрів існуючих водотоків в басейні рік Солокія, Річиця, Біла і
Варежанка з метою збільшення пропуску повеневих і високих вод,
раціонального використання водних ресурсів з дотриманням охорони довкілля
на прикордонних територіях» в рамках Програми Транскордонної Співпраці
Польща-Україна-Білорусія на 2015-2020 роки, а також щодо утримання
прикордонних меліоративних об'єктів в рамках українсько-польської
міжнародної Угоди «Про співпрацю в галузі водного господарства на
прикордонних водах».
Управлінням здійснювалось оперативне реагування на звернення
громадян. За 2014 року до Львівського облводресурсів надійшло 218 звернень,
які були оперативно розглянуті та надані відповіді у терміни згідно чинного
законодавства. Всього за звітний період до управління надійшло 2213
документи.

