Підсумки
діяльності водогосподарсько-меліоративного
комплексу Львівської області за 9 місяців 2015 року
Протягом 9 місяців 2015 року Львівське облводресурсів спрямовувало
свою діяльність на забезпечення потреб населення і галузей економіки області
у водних ресурсах та їх раціональне використання, забезпечення
працездатності водогосподарських і меліоративних систем, виконання
природоохоронних заходів, поглиблення міжнародної діяльності та
вдосконалення нормативно-правового забезпечення галузі.
Водогосподарські організації в складних фінансових умовах, забезпечили
безперебійну роботу систем і об’єктів водогосподарсько-меліоративного
комплексу.
За 9-ть місяців структурними підрозділами Львівського облводресурсів
виконано роботи з поточного ремонту на міжгосподарській мережі на суму
859,9 тис.грн. При цьому, за рахунок коштів спеціального фонду виконано
робіт на суму 782,4 тис. грн., бюджетне фінансування становило лише 70,3 тис.
гривень. Найбільше виконано робіт Жовківським УВГ (164,2 тис. грн.)
Золочівським УВГ (123,3 тис. грн.), та Сокальським УВГ (104,6 тис. грн.
У звітному періоді виконано завдання наказу Держводагентства України
від 02.02.2015 року №10 "Про основні напрямки роботи та завдання з
експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2015 році" у таких
обсягах:
- завдання з очищення міжгосподарської мережі від мулу – 69,2 тис.куб.
м, що становить 86 % річного плану. Найбільші обсяги очищення по
Жовківському та Самбірському УВГ, найменші у Дрогобицькому та Буському
УВГ;
- ремонт гідротехнічних споруд - 931 шт (91% завдання на рік);
- обкошування каналів - 5914га (90% завдання на рік).
- завдання з надання послуг з подачі води на зволоження на площі 20,1
тис. га, що становить 80 % до завдання поточного року. Найбільша площа, на
якій надані платні послуги із зволоження у Жовківському УВГ – 4,5 тис. га та
Самбірському УВГ – 3,5 тис. га.
Підвідомчими
управліннями
постійно
ведеться
робота
із
сільгоспвиробниками та органами місцевого самоврядування щодо виділення
коштів на ремонт внутрішньогосподарських меліоративних систем. За 9-ть
місяців поточного року залучено коштів – 1331,3 тис.грн або 128% до рівня
2014 року. Необхідно відмітити, що взагалі не залучено коштів Дрогобицьким
та Жидачівським УВГ.
Підвідомчими управліннями підтримується належний естетичний стан
водогосподарських об’єктів, виробничих баз, поновлюється маркування
гідротехнічних споруд, насосних станцій та інших виробничих об’єктів.
На виконання завдання листа Держводагентства від 03.09.2015 р.
№ 5150/3/11-15 «Щодо уніфікації системи інформаційно-маркерного

забезпечення водогосподарських об’єктів» Львівським облводресурсів подано
на затвердження проекти розроблених інформаційних знаків за наданим
макетом на погодження.
У рамках ведення моніторингу меліорованих земель за 9 місяців
2015 року Львівською гідрогеолого-меліоративною експедицією обстежено
454,2 тис. га сільгоспугідь, пробурено 481,1 п. метрів свердловин, виконано
ремонтних робіт на суму 37,2 тис. грн.
На виконання доручення Держводагентства №4933/3/11-15 від
21.08.2015р «Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2016 році»
управліннями водного господарства розроблено та погоджено з районними
управліннями агропромислового розвитку пропозиції щодо обсягів ремонтних
робіт на підготовчий період 2015-2016 року. Узагальнені пропозиції, погоджені
з Департаментом агропромислового розвитку Львівської ОДА, подано в
Упрексплуатації Держводагентства України.
В організаціях Львівського облводресурсів рахується 162 одиниці
автотранспортних засобів та механізмів, з них 21 одиниця легкових
автомобілів, 7 одиниць автокранів, 66 одиниць автотранспортних засобів, 18
тракторів, 21 екскаваторів, 17 бульдозерів, 12 тракторів з екскаваторним
обладнанням.
Протягом 9 місяців 2015 року забезпечено використання техніки при
виконанні робіт по наданню платних послуг, а також на виконання завдань по
обслуговуванню міжгосподарської меліоративної мережі, доведених наказом
Держводагентства від 02.02.2015 р. №10.
У звітньому період зароблено 3939,2 тис. гривень, що становить 165
відсотків до рівня минулого року ( 2388,8 тис. гривень).
Найкраще
спрацювали: Жовківське УВГ - 718,7 тис. грн., Кам’янко – Бузьке УВГ 552,3тис.грн., Жидачівське УВГ - 529,1 тис. грн.). Землерийною технікою
виконано робіт 337,4 тис. м3 (306,3 тис. м3 – протягом 9 місяців 2014 року),
зароблено 2871,4 тис. гривень (1465,7 тис. гривень за 9 місяців 2014 року).
Виробіток на один екскаватор склав 8,9 тис. м3, на один бульдозер
8,8тис.м3. Найбільша виробітка на 1 екскаватор : Жидачівське УВГ – 14,9тис.м3,
Самбірське УВГ – 12,6 тис. м3, Кам’янко – Бузьке УВГ – 12,5 тис. м3.
Тракторами без навісного обладнання та тракторами з екскаваторним
обладнанням відпрацьовано 2250 мотогодин роботи (3079 мотогодин в за 9
місяців 2014 року). Зароблено 172,9 тис. гривень (168 тис. гривень за 9 місяців
2014 року).
Вантажними автомобілями перевезено вантажів на суму 904,9тис.гривень
(754,5 тис. гривень за 9 місяців 2014 року).
На балансі підвідомчих організацій 13 насосних станцій, з них працювало
частково 5 насосних станцій. Перекачано 536,4 тис. м3 води, використано
113,0тис. кВт. год. електроенергії.
Протягом І півріччя 2015 року організаціями використано електроенергії
124,0 тис.квт.год на суму 202,0 тис. грн., газу 24,6 т.м3 на суму 208,4 т.грн. ,
вугілля 15,8 тн та дров 425,3 щ. м3 на суму 135,3 тис. грн.

На постійному контролі керівництва Львівського облводресурсів є
питання охорони праці. Розроблено заходи з профілактики травматизму,
регулярно проводяться інструктажі працівників та перевірки стану ОП у
підвідомчих організаціях.
На 01.10 2015 стан забезпечення спецодягом і спецвзуттям становить
відповідно 95,0% і 79,1% до норми.
Загальні витрати на заходи з охорони праці на даний час становлять 71,8
тис. грн., що складає 56,4 грн. на одного працюючого.
Потягом І півріччя 2015 року 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.
На початку року з метою ефективної підготовки і безпечного пропуску
льодоходу, весняної повені та паводків у 2015 році Львівський облводресурсів
виконав комплекс підготовчих робіт і заходів. Наказом начальника управління
облводресурсів було затверджено “План дій” з підготовки до пропуску весняної
повені, льодоходу та дощових паводків у 2015 році та відповідно до Плану
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. Також проведено розчистку русел
малих річок, каналів та водотоків. Постійно проводиться роз’яснювальна
робота з органами місцевого самоврядування та населенням через засоби
масової інформації.
Львівським облводресурсів ініційовано питання передачі безхазяйних
ГТС в комунальну власність органам місцевого самоврядування. Так,
Львівською ОДА видано Доручення першого заступника Львівської
облдержадміністрації № 31 від 25.04.2013 . Проте робота щодо передачі
безхазяйних ГТС в комунальну власність органам місцевого самоврядування
проводилася незадовільно. Через пасивне ставлення органів виконавчої влади
до виконання Доручення від 25.04.2013 року №31 дане питання неодноразово
виносилось на засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС та селекторні
наради з головами райдержадміністрацій та міст обласного значення під
головуванням голови Львівської облдержадміністрації О. Синютки. Відповідно
протокольних рішень головам райдержадміністрацій та міським головам міст
обласного значення до 01.10.2015 року доручено розробити та подати
помісячні графіки робіт щодо прийняття на баланс територіальних громад або
юридичних (фізичних) осіб безхазяйних ГТС.
Відповідно до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до
2021 року орієнтовний обсяг фінансування із державного бюджету
протипаводкових заходів у Львівській області на 2015 рік становить 79,37 млн.
гривень. Враховуючи недофінансування заходів програми у 2013-2014 роках,

орієнтовний обсяг фінансування із державного бюджету протипаводкових
заходів у Львівській області на 2015 рік становить 194,6 млн.грн.
Пропозиції Львівського облводресурсів на суму 194,6 млн.грн. за
погодженням з Львівською ОДА, Головного управління ДСНС України у
Львівській області, ДП "Прикарпатська РДВБ" направлені на розгляд до
Держводагентства України.
У ІІІ кварталі 2015 року Планом виконання природоохоронних заходів
по напрямах та об'єктах, що фінансуються з державного бюджету по
КПКВ2407070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р.Тиса у Закарпатській
області" на 2015 рік по ДП "Прикарпатська регіональна дирекція з
водогосподарського будівництва", якій згідно наказу Держводагентства
України
від
22.05.2012
№163-б
передані
функції
замовника,
Держводагентством України, на Львівську область передбачено 2019,69 тис.
грн.. (у тому числі кредиторська заборгованість 2014 року 400,3 тис. грн.).
Станом на 25 10.2015 р. профінансовано 2008,2 тис. грн.., з врахуванням
заборгованості 2014 року. З их освоєно 1668,0 тис. грн., виконано робіт на суму
1267,68 тис. грн..
Працівники Львівського обласного управління водних ресурсів
починаючи з травня 2015 року виконують роботи на об'єкті "Будівництво
інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави. Львівська
фортеця №11". На даному об'єкті, який знаходиться у Луганській області
працюють 65 працівників.
А також, Львівським облводресурсів ведеться постійна робота щодо
забезпечення ефективного управління водними ресурсами Львівської області.
Фахівцями Львівського облводресурсів за 9 місяців 2015 року було :
- обстежено 720 водних об’єктів, встановлено технічний та екологічний
їх стан;
- впорядковано та розчищено 124 джерела та витоків річок;
- проінвентаризовано – 20 джерел;
- розроблено та погоджено 5 паспортів водних об’єктів
загальнодержавного значення;
- за оренду водних об’єктів загальнодержавного значення сплачено до
бюджету 83 998,21 грн.;
- розроблено, затверджено і погоджено з водокористувачами режими
роботи на 19 водосховищ області, а також встановлено режими роботи 214-ти
ставків для 35-ти водокористувачів області, які здійснюють рибогосподарську
діяльність відповідно до виданих їм дозволів на спецводокористування;
- фахівцями водогосподарських організацій було підготовлено та
надруковано в ЗМІ 71 статті, спеціалісти УВГ та облводресурсів прийняли
участь в 15-ти передачах на радіо та телебаченні;
22 березня 2014 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня води 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:
розчищено 438,7 км берегів річок, меліоративних каналів та прибережних
захисних смуг; відновлено та впорядковано 69 джерел; ліквідовано та
впорядковано 37 стихійних сміттєзвалища на землях водного фонду;
посаджено 506 дерев та 224 кущів та ін.;
- спеціалісти управлінь водного господарства приймали участь у 96
нарадах райдержадміністрацій щодо управління водними ресурсами, 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 по 12 вересня тривав міжнародний басейновий конкурс
«Барви Дністра», організатором якого виступає Львівське облводресурсів. В
конкурсі прийняло участь більше 400 учасників, з них 80 переможців в різних
вікових категоріях та номінаціях;
- 12 липня 2015 року з нагоди святкування Міжнародного Дня Дністра в
с. Вовче Турківського району відбувся еко-культурний фестиваль «День
Дністра», участь в якому приймали працівники Самбірського УВГ. Також, до
відзначення свята працівниками водного господарства було впорядковано та
оновлено витік річки Дністер.
Однією з проблем в області залишається незаконний забір гравійнопіщаної суміші з русел гірських річок. З метою попередження
несанкціонованого забору піщано-гравійної суміші з ініціативи Львівського
облводресурсів Львівською обласною радою на XXXV сесії VI скликання
прийнято рішення № 1427 від 15.09.2015 «Про затвердження Порядку
проведення руслоочисних, русло регулюючих та днопоглиблювальних робіт на
річках області».
Фахівціями Львівського облводресурсів у І звітному періоді прийнято
1239 звітів форми 2 – ТП (водгосп) “Про використання води» від водокористувачів Львівської області.
На державний облік водокористування поставлено 2 нових
водокористувача. Департаментом екології та природних ресурсів Львівської
ОДА за звітний період було представлено на розгляд 41 дозвіл на
спецводокористування, після перевірки, по 33 дозволах надано позитивний
висновок щодо можливості видачі дозволу на спецводокористування.
А також було розглянуто 14 поточних індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води для підприємств комунального
господарства, після перевірки 8 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 було відібрано 200 проб води
та 2321 проб грунтів, виконано по воді 4774 вимірювань, а по ґрунтах виконано
– 3026 вимірювання. Найбільш забрудненою річкою басейну р. Дністер
залишається р. Тисмениця, вода в ній помірно забруднена, Ріка Полтва є
найбільш забрудненою річкою басейну р. Західний Буг.

Фінансування за 9 місяців 2015 року становить 28,7 млн. грн., що на 1,5
млн. грн. менше від 9 місяців минулого року. Із профінансованих коштів 98,4 %
припадає на захищені статті видатків.
Основним джерелом покриття дефіциту коштів загального фонду надалі
залишаються власні надходження бюджетних установ.
У цілому організації успішно виконали завдання щодо нарощування
обсягів платних послуг. На рахунки організацій за 9 місяців 2015 року
надійшло 6691,0 тис. грн., що становить 23,3 % до бюджетного фінансування
та на 1952,9 тис. грн. більше, ніж фактичні надходження за 9 місяців 2014 року
( 4738,1 тис. грн.).
На покриття дефіциту бюджету загального фонду з коштів спеціального
фонду спрямовано 1544,4 тис. грн., що більше на 314,7 грн. за аналогічний
період минулого року (1229,7 тис. грн.).
За рахунок інших надходжень спеціального фонду на виконання окремих
доручень надійшло 49852,1 тис. грн., що відповідає кошторисним
призначенням та касовим видаткам – безоплатно отримані від ДП ЛОДПЗ
введені в експлуатацію основні фонди, а також матеріальні цінності, отримані
згідно розпорядженя місцевих адміністрацій. Фактичні видатки склали 49853,6
тис. грн., що на 1,5 тис. грн. більше касових за рахунок використання
матеріалів, одержаних у 2008 році як благодійна допомога.
Організаціями Львівського облводресурсів здійснювалась постійна
робота щодо залучення коштів місцевих бюджетів та інших джерел на
утримання та розвиток водогосподарського комплексу області. Всього за 9
місяців 2015 року залучено 6019,2 тис. грн., що на 18,6 тис. грн. більше рівня
минулого року.
За 9 місяців 2015 року внесено платежів до бюджету 2917,2 тис. грн., в
тому числі до державного бюджету 436,4 тис. грн.
Недоїмка по платежах до бюджету відсутня.
Штатна чисельність працівників – 1514 посад при потребі 2050 посад.
Фактично зайнято 1277 штатні посади, вакансії 237 од.
Середньомісячна заробітна плата працівників складає 1883 грн. (Апарат–
4157 грн.)
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.
Дебіторська заборгованість на 01 жовтня 2015 року становить 107,3 тис.
грн., у тому числі внаслідок неповернення Фондом соціального страхування
лікарняних – 12,4 тис. грн.
Кредиторська заборгованість на 01 жовтня 2015 року становить 799,3 тис.
грн., у тому числі по лікарняних 18,7 тис. грн. Прострочена кредиторська
заборгованість становить 360,7 тис. грн. через відсутність кошторисних

призначень на поточний рік (водопостачання сільських населених пунктів та
GPS).
Проведеними зустрічними звірками ДФІ за 9 місяців 2015 року виявлено
завищення вартості робіт, виконаних у 2014 році, на суму 3,7 тис. грн., які
відшкодовані у повному обсязі (Жовківське УВГ).
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.
10-12 червня 2015 року на території Республіки Польща відбулась
зустріч українсько-польської робочої групи з питань протиповеневого захисту,
регулювання та меліорації прикордонних вод у межах виконання Міжурядової
українсько-польської Угоди про співробітництво в галузі водного господарства
на прикордонних водах. З української сторони у зустрічі взяв участь керівник
української частини Робочої Групи з питань Протиповеневого Захисту,
Регулювання і Меліорації прикордонних вод, заступник начальника відділу
ЕВС облводресурсів – Козак М.І. На зустрічі опрацьовано матеріали на ХVІ
засідання польсько-української Комісії, обговорено проблеми що стосуються
укріплення русел прикордонних рік, прикордонних меліоративних об’єктів,
протиповеневого захисту і постійного забезпечення проходження державного
кордону. Діяльність групи ПО сприяла поліпшенню стану річок і потоків, що
становлять або перетинають державний кордон, що було підтверджено при
огляді місцевості.
У рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна, на запрошення Люблінського воєводського управління меліорації і
водних споруд Республіки Польща, 25-28 серпня 2015 року відбулася робоча
зустріч з питань опрацювання засад спільного інтегрованого проекту
«модернізація та відбудова меліоративної мережі, комплексу гідротехнічних
споруд, оптимізація параметрів існуючих водотоків у басейнах рік Солокія,
Річиця, Біла та Варежанка для безаварійного пропуску повеневих та
паводкових вод, раціонального використання водних ресурсів з дотриманням
умов охорони довкілля на прикордонних територіях».

