Підсумки
діяльності водогосподарсько-меліоративного
комплексу Львівської області за І квартал 2017 року
Робота Львівського облводресурсів та підвідомчих структурних
підрозділів у поточному році спрямована на забезпечення сталої, безаварійної
роботи міжгосподарських державних меліоративних систем, протипаводкових
захисних споруд та пропуску весняної повені.
Підвідомчими управліннями завершуються роботи з підготовки
меліоративної мережі до вегетаційного періоду, відповідно до завдань,
затверджених наказом Держводагентства №192 від 12.12.2016р «Про підготовку
систем та об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи у
2017 році». Обсяги виконання станом на 15 квітня 2017 року становлять:
- площа підготовки систем - 429,3 тис.га (86% завдання)
- очистка каналів міжгосподарської меліоративної мережі - 21,8 тис.м.куб (87%
завдання);
- очистка каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі - 10,5
тис.м.куб (159% завдання);
- бетонні роботи - 5,2 м.куб (62% завдання);
- підготовлено 6 насосних станцій (75% завдання);
- ремонт ГТС на міжгосподарській меліоративній мережі - 199 шт (57%
завдання);
- ремонт ГТС на внутрішньогосподарській меліоративній мережі - 14шт (52%
завдання).
Ремонтні роботи гідротехнічних споруд, каналів для забезпечення
готовності до роботи осушувальних систем у 2017 році будуть виконані в
повному обсязі до 1 червня, у терміни, визначені наказом Держводагентства
№ 192.
Станом на 1 квітня 2017 року по Львівському облводресурсів обсяги робіт з
поточного ремонту на міжгосподарській мережі виконані на суму 179,0 тис. грн.
(125,5 тис. грн. за І кв.2016р.), у тому числі за рахунок коштів спецфонду на 161,8
тис. гривень (116,8 тис. грн. І кв. 2016р.).
Надходження до спеціального фонду становлять 736,8 тис.грн.
За три місяці 2017 року виконано завдання наказу Держводагентства від
10.01.2017р. № 2 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації
водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році» у таких обсягах:
завдання з очищення міжгосподарської мережі від мулу - 4,8 тис. куб. м, що
становить 8% річного плану;
ремонт гідротехнічних споруд - 27 шт (3% завдання на рік);
проведення лабораторних вимірювань показників якості поверхневих вод 374 од. (25% річного завдання).
Управліннями водного господарства активно проводиться робота із
сільгосптоваровиробниками та землевласниками щодо укладання договорів та
протоколів-намірів на послуги з регулювання водно-повітряного режиму грунту.
Станом на 20 квітня заключено договорів на площу 12,9 тис.га (51% до річного
завдання - 25,0 тис.га) (5,5 тис. га у І кв. 2016 р. 9%).

Вжито заходів щодо забезпечення цільового та раціонального
використання коштів державного бюджету, які були сконцентровані на
виконання першочергових робіт з підготовки меліоративних систем у весняний
період.
На балансі організацій Львівського облводресурсів 157 одиниць
автотранспортних засобів та механізмів, з них 21 одиниця легкових автомобілів,
7 одиниць автокранів, 63 одиниць автотранспортних засобів, 18 тракторів, 21
екскаваторів, 17 бульдозерів, 10 тракторів з екскаваторним обладнанням.
Протягом І кварталу 2017 року проведено ремонт техніки, забезпечено
виконання завдань по обслуговуванню міжгосподарської меліоративної мережі,
доведених наказом Держводагентства від 01.02.2017 №19, а також часткове
залучення техніки для виконання робіт по наданню платних послуг.
У І кварталі 2017 року технікою зароблено 176,6 тис. гривень, що
становить 56% до рівня минулого року ( 315,9 тис. гривень).
Найкраще спрацювали :
- Жидачівське УВГ 72,4 т. грн. (48,5 т.грн. в І кв. 2016 року)
- Золочівське УВГ 37,2 тис.грн. (19,7 т.грн. в І кв. 2016 року).
Не була задіяна техніка по наданню платних послуг протягом кварталу
Буського, Дрогобицького та Дублянського УВГ.
Землерийною технікою виконано робіт 35,5 тис. м3 (32,2 тис. м3 – протягом
І кв. 2016 року). Зароблено 123,6 тис. гривень (156,2 тис. гривень в
І кв. 2016
року).
Найкращі показники :
- Жидачівське УВГ 12,8 т.м3 на суму 33,5 тис. грн..
- Кам. - Бузьке УВГ 2,1 т.м3 на суму 17,6 тис. грн..
Виробіток на один екскаватор по області склав 1,0 тис. м3, на один
бульдозер 0,9 тис.м3. Найбільший виробіток на 1 екскаватор у Жидачівському
УВГ - 4,3 т.м3.
По бульдозерах найбільший виробіток у Жидачівському УВГ 2,4 т.м 3,
Золочівському УВГ – 1,9 т.м3.
Тракторами без навісного обладнання та тракторами з екскаваторним
обладнанням відпрацьовано 76 мотогодин роботи (296 мотогодин в І кв. 2016
року) та зароблено 12,4 тис. гривень (36,1 тис. грн. в І кв. 2016 року). Найкраще
спрацювали трактори Жовківського УВГ 39 мот.годин, зароблено - 5,4 тис грн.
Вантажними автомобілями перевезено вантажів на суму 40,6 тис.грн.
(123,6 тис. грн. в І кв. 2016 року). Найбільше зароблено коштів автомобільною
технікою Жовківського УВГ 13,7 тис. гривень, Жидачівського УВГ 16,9 тис
гривень.
На балансі підвідомчих організацій 12 насосних станцій, які працюють у
режимі чергування. Враховуючи погодні умови в лютому місяці та на початку
березня були задіяні до роботи частково три насосні станції Самбірського,
Жидачівського та Сокальського УВГ. Перекачано 350,9 т.м 3 води і використано
8,5 тис.квт.год. електроенергії.
Протягом І кв. 2017 року використано електроенергії 65,9 тис.квт.год на
суму 152,3 тис. грн., газу 23,0 т.м3 на суму 237,2 т.грн., вугілля 8,9 тн та дров
295,3 щ. м3 на суму 125,2 тис. грн.

У підвідомчих організаціях та АУП проведено навчання по охороні

праці. Витрати на охорону праці за І кв. 2017 року склали 594060 грн. ( в т. ч.
1274 грн. – бюджет) на одного працюючого (1151 чол.) 51,6 гривень.
Забезпеченість спецодягом складає 82,4% та спецвзуття 75,2% .
Управлінням проводиться 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
подається щоденна, щотижнева та щомісячна інформації до Кризового центру
Держводагентства, Західно-Бузького та Дністровсько-Прутського БУВРів.
Для ефективної підготовки та з метою забезпечення безаварійного
проходження льодоходу, весняної повені та паводків у 2017 році Львівським
облводресурсів виконано комплекс підготовчих робіт і заходів. Проведено
обстеження гідротехнічних споруд на осушних системах, гірських річках та
насосних станціях щодо їх готовності до пропуску весняної повені. На основі
обстежень складено відповідні акти.
Підготовлені та направлені листи до голів райдержадміністрацій, міських,
сільських та селищних рад, організацій, райавтодорів, власників інженерних
споруд, нафто- та продуктопроводів, з вимогою своєчасного виконання робіт з
розчистки водотоків, придорожніх кюветів, відкритих ливневих каналів,
розчистці підмостових отворів, та місць переходів інженерних комунікацій через
водотоки з метою захисту сільських населених пунктів та сільськогосподарських
угідь від шкідливої дії вод.
Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій уточнено розрахунки
аварійного запасу матеріалів, який розміщено на базах підвідомчих управлінь
водного господарства. Сформовано аварійні бригади, за якими закріплено
автотранспорт, механізми, а також забезпечено технікою для ліквідації
можливих надзвичайних ситуацій.
Ведеться контроль за дотримання режимів роботи водосховищ області.
Наглядачами та русловими УВГ постійно ведуться спостереження за
дотриманням режиму господарювання на водозборах річок та водотоків. Про
виявлені місця захаращень кюветів, підмостових труб сміттям в населених
пунктах листами повідомляються органи місцевого самоврядування.
А також постійно проводиться збір та аналіз інформації від голів
райдержадміністрацій щодо передачі безхазяйних ГТС на штучних водних
об’єктах Львівщини в комунальну власність юридичних (фізичних) осіб.
Повторно надіслано листи головам РДА та міст обласного підпорядкування з
вимогою вжиття невідкладних заходів щодо передачі безгосподарних ГТС в
комунальну власність.
Львівським облводресурсів постійно ведеться робота в частині
ефективного управління водними ресурсами Львівської області на 2017 рік»,
затвердженого наказом облводресурсів від 17 жовтня 2016 № 184.
У І кварталі 2017 року виконано наступні заходи:
- підготовлено Звіт з питань управління, використання і відтворення
поверхневих водних ресурсів за 2016 рік у Львівській області;
- обстежено 281 водних об’єктів, встановлено технічний та екологічний їх
стан;

- впорядковано та розчищено 54 джерела та витоків річок;
- проінвентаризовано – 5 джерел;
- в області розроблено 12 паспортів водних об’єктів загальнодержавного
значення;
- сплачено до бюджету за оренду водних об’єктів загальнодержавного
значення 50 462,26 грн.;
- фахівцями водогосподарських організацій було підготовлено та
надруковано в ЗМІ 24 статті, спеціалісти УВГ прийняли участь в 7-ми передачах
на радіо;
- розроблено, затверджено і погоджено з водокористувачами режими
роботи на 20 водосховищ області, а також встановлено режими роботи 416-ти
ставків для 52-х водокористувачів області, які здійснюють рибогосподарську
діяльність відповідно до виданих їм дозволів на спецводокористування;
- з нагоди відзначення Всесвітнього дня води (22 березня 2017 року) в
Львівському облводресурсів та колективах районних управлінь були проведені
урочисті збори, оформлені стенди, проведена просвітницька робота серед
населення, школярів, підготовленні статті в газети, проведено виступи на радіо
та телебаченні;
- в рамках проведення акцій місячник озеленення, прибирання та
благоустрою та День довкілля працівниками водного господарства:
впорядковано території баз управлінь та експлуатаційних дільниць, парків, алей
площею 23,32 га; посаджено 231 дерево та 158 кущів; розчищено від сміття
303,58 км берегів річок і меліоративних каналів; розчищено та упорядковано
джерела та витоки річок;
- спеціалісти управлінь водного господарства прийняли участь у 71 нараді
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;
- з 22 березня до 12 вересня 2017 року триває міжнародний басейновий
конкурс «Барви Дністра», організатором якого виступає Львівське
облводресурсів.
У І кварталі 2017 року працівниками управління розглянуто 122 пакети
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використання питної води підприємств, що здійснюють централізоване
водопостачання та 2 нормативи питного водопостачання населення.
Проводилась робота по прийманню, перевірці, кодуванню, узагальненню
та введення в програму звітних даних держаної звітності форми 2ТП- водгосп
(річна) від 15716 користувачів Львівської області. За результатами якої була
направлена узагальнена інформація в Держводагентство України, Департаменту
екології Львівської ОДА, Головному управлінню статистики у Львівській
області, ДП «Західукргеологія», Західно-Бузькому та Дністровсько-Прутському
БУВРам.
Виявлено та поставлено на державний облік водокористування 8
водокористувачів.
У І кварталі 2017 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської
ГГМЕ були проведені дослідження якості поверхневих вод Львівської області у

17 створах, з яких 6 знаходиться у басейні р. Західний Буг, 8 – у басейні р.
Дністер, 3 – у басейні р. Сян. За результатами роботи лабораторії протягом цього
періоду було проведено 374 гідрохімічних вимірювання, з яких 132 – у басейні
р. Західний Буг, 176 – у басейні р. Дністер та 21 – радіологічних.
Первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості на 01
квітня 2017 р. становить 1564,8 млн. грн., зношеність яких більше 70 %. При
цьому більша частина основних засобів повністю зношена.
Вартість незавершених капітальних інвестицій в необоротних активах
на 01 квітня 2017 р. становить 29,3 млн. грн., в т.ч.:
- Стрийське водосховище – 5,6 млн. грн.;
- Об’єкти водопостачання – 21,8 млн. грн.;
- Проектні роботи – 1,8 млн. грн.;
- Об’єкти протипаводкового захисту – 0,1 млн. грн.
Вартість незавершеного будівництва по 2-х дирекціях на 01 квітня
2017 р. становить біля 210,0 млн. грн.
Фінансування за І квартал 2017 року становить 15,6 млн. грн., що на 6,4
млн. грн. більше від обсягів І кварталу минулого року.
Із профінансованих коштів 99 % припадає на захищені статті видатків:
- “Заробітна плата” – 12,3 млн. грн.;
- “Нарахування на заробітну плату” – 2,7 млн. грн.;
- “Комунальні послуги” – 0,5 млн. грн.;
На експлуатаційні видатки профінансовано 0,1 млн. грн.
По спеціальному фонду надходження коштів складає 736,8 тис. грн., що
становить 4,7 % до бюджетного фінансування. Надходження на 77,9 тис. грн.
менше, ніж фактичні надходження за минулий рік (814,7 тис. грн.).
З коштів спеціального фонду спрямовано на загальний фонд 489,0 тис.
грн., що більше на 180,4 тис. грн. за відповідний період 2016 року (308,6 тис.
грн.).
З інших джерел залучення коштів становить 789,3 тис. грн., що на 92,6
тис. грн. більше рівня І кварталу 2016 року.
За І квартал 2017 року внесено платежів до бюджету 1948,2 тис. грн., в
тому числі до державного бюджету 351,8 тис. грн.
Недоїмка по платежах до бюджету відсутня.
Штатна чисельність працівників – 1234 посад при потребі 2050 посад.
Фактично зайнято 1183,5 посад.
Середньомісячна заробітна плата працівників складає 3030 грн. з
причин зайнятості окремих працівників в зимовий період на 0,5 ставки.
Дебіторська заборгованість на 01 квітня 2017 року становить 21,3 тис.
грн. (передплата періодичних видань та наданих і не оплачених комунальних
послуг).
Крім того, рахується заборгованість, яка виникла внаслідок списання у
встановленому порядку матеріалів резервного фонду, не повернутих з тимчасового
зберігання і віднесених на розрахунки з відшкодування завданих збитків по недостачах
відповідно рішення суду та згоди Держводагентства України 73,3 тис. грн.;

Кредиторська заборгованість на 01 квітня 2017 року становить 443,3 тис.
грн. (прострочена – 360,7 тис. грн.), з них:
- Отримані у 2012 році прилади GPS та послуги по них – 182,3 тис. грн. внаслідок
не проведення платежів у 2012-2013 рр. та відсутності кошторисних призначень
на 2013-2017 рр. (прострочена);
- Водопостачання депресійних населених пунктів – 178,4 тис. грн. внаслідок не
проведення платежів у 2009 році та відсутності кошторисних призначень у 20102017 рр. (прострочена);
- невідпрацьовані аванси та видані під звіт відрядні видатки – 82,6 тис. грн.

