Підсумки
діяльності водогосподарсько-меліоративного
комплексу Львівської області за 9 місяців 2016 року
Свою діяльність Львівське облводресурсів у 9 місяців 2016 року спрямовувало
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 облводресурсів протягом 9-ти місяців 2016 року
забезпечили стабільну роботу систем і об‟єктів водогосподарсько-меліоративного
комплексу, що дало можливість своєчасно здійснити водовідведення з осушених
масивів, захистити населені пункти та сільгоспугіддя від підтоплення та затоплення.
Структурними підрозділами Львівського облводресурсів виконано роботи з
поточного ремонту на міжгосподарській мережі на суму 880,9 тис.грн., з яких за
рахунок коштів спеціального фонду виконано робіт на суму 802,2 тис. грн., бюджетне
фінансування становило лише 78,0 тис. гривень.
За 9-ть місяців 2016 року управлінням виконано завдання наказу
Держводагентства №10 від 02.02.2016 року "Про основні напрямки роботи та
завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році" у
таких обсягах:
- завдання з очищення міжгосподарської мережі від мулу в об‟ємі 63,7 тис.
куб. м, що становить 91% річного плану;
- ремонт гідротехнічних споруд - 761 шт (90% завдання на рік);
- обкошування каналів - 5619га (92% завдання на рік).
- завдання з надання послуг з подачі води на зволоження на площі
22,5 тис. га, що становить 90 % до завдання поточного року.
Управліннями продовжується активна робота із сільгоспвиробниками та
органами місцевого самоврядування щодо виділення коштів на ремонт
внутрішньогосподарських меліоративних систем. За 9-ть місяців поточного року
залучено коштів – 1361,3 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів сільгоспвиробників
- 503,5 тис.грн.
Підвідомчими управліннями підтримується належний естетичний стан
водогосподарських об‟єктів, виробничих баз, поновлюється маркування
гідротехнічних споруд, насосних станцій та інших виробничих об‟єктів.
У рамках ведення моніторингу меліорованих земель за 9 місяців
2016 року Львівською гідрогеолого-меліоративною експедицією обстежено 454,0 тис.
га сільгоспугідь, виконано 1144 лабораторних вимірювань показників якості
поверхневих вод, пробурені 458 м.п. свердловин, виконано ремонтних робіт на суму
32,3 тис. грн.
В організаціях Львівського облводресурсів знаходиться 157 одиниць
автотранспортних засобів та механізмів, з яких 21 одиниця легкових автомобілів, 7
одиниць автокранів, 63 одиниць автотранспортних засобів, 18 тракторів, 21
екскаваторів, 17 бульдозерів, 10 тракторів з екскаваторним обладнанням.
Протягом 9 місяців 2016 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
02.02.2016 №10.
Так технікою зароблено 3853,8 тис. гривень, що становить 98 відсотків до
рівня минулого року ( 3939,2 тис. гривень), з них організаціями Кам‟янка- Бузьке
УВГ 662,3 тис.грн. (552,3 тис.грн. за ІІІ кв. 2015), Буське УВГ 96,1 тис. грн. (169,7
тис. грн.. за ІІІ кв. 2015 року).
Землерийною технікою виконано робіт 364,5 тис. м3 (337,7 тис. м3 – протягом
ІІІ кв. 2015 року) та зароблено 2611,4 тис. гривень (2871,4 тис. гривень за ІІІ кв. 2015
року), з них Самбірське УВГ 105,9 т.м3 на суму 395,0 тис. грн., Кам. - Бузьке УВГ 70,6
т.м3 на суму 616,3 тис. грн..
Виробіток на один екскаватор по області склав 10,3 тис. м3, на один бульдозер
8,8 тис.м3. Найбільший виробіток на 1 екскаватор в Самбірському УВГ 29,6т.м3,
Кам. Бузькому УВГ – 18,7т.м3, наймеший виробіток у Буському УВГ – 2,3 т.м3.
Найбільший виробіток на бульдозер є у Кам‟янка – Бузькому УВГ 33,3т.м3 та
Сокальському УВГ – 12,2 т.м3, найменший у Дублянському УВГ – 2,7 т.м3.
Тракторами без навісного обладнання і тракторами з екскаваторним
обладнанням відпрацьовано 2861 мотогодин роботи (2358 мотогодин за ІІІ кв. 2015
року) та зароблено 216,0 тис. гривень (172,8 тис. гривень за ІІІ кв. 2015 року).
Найкраще спрацювали трактори у Жовківському УВГ 0,71т.мот.годин, зароблено
коштів 84,1 тис грн., незадовільно Самбірське УВГ – 0,085 т.мотогодин.
Вантажними автомобілями перевезено вантажів на суму 1026,6тис.гривень
(904,5тис. гривень за ІІІ кв. 2015 року). Найбільше зароблено коштів автомобільною
технікою Жовківського УВГ 379,7 тис. гривень, Жидачівське УВГ 130,2 тис грн.,
найменше зароблено коштів у Буському УВГ 7,1тис. грн.
На балансі підвідомчих організацій є 12 насосних станцій, які працюють у
режимі чергування та враховуючи погодні умови не були задіяні по перекачці води.
У ІІІ кварталі 2016 року використано електроенергії 150,2 тис. квт. год на суму
305,1 тис. грн. , газу 28,5 т.м3 на суму 252,1 т. грн., вугілля 17,9 тн , дров 326,5 щ. м3
на суму 142,0 тис. грн.
За 9 місяців 2016 року проводилась робота з охорони праці зосереджена на
виконанні наказу Держводагентства України від 29.02.2016 року №22 та виконання
затверджених ним заходів з попередження випадків виробничого травматизму та
заходів із забезпечення пожежної безпеки.
Також виконані вимоги доручення Держводагентства від 04.05.2016 року
№2153/1/11"Про додаткові заходи з попередження негативних випадків, негативних
явищ на водогосподарських об‟єтах у зв‟язку зі спекотною погодою" та доручення
Держводагентства від 18.07.2016 року №3576/3/11 "Про посилення протипожежного
захисту водогосподарських об‟єктів".
Стан забезпечення працюючих спецодягом та спецвзуттям становить 82,1% та
76,3% відповідно до норми. Повністю забезпечені спецодягом Жовківське УВГ,
Самбірське УВГ, Львівська ГГМЕ. Поряд з тим забезпечення спецодягом та
спецвзуттям становить у Жидачівському УВГ 56,6% та 43,5%, у Кам‟янко-Бузькому
УВГ 62,5% та 18,5%.
Витрати на заходи з охорони праці на одного працюючого становить 82,6
грн/людину. Тоді коли ці витрати у Дублянському УВГ становлять 177,7 грн./люд., у
Сокальському УВГ 139,3 грн./люд. то у Золочівському УВГ цей показник становить
17,4 грн./люд. у Дрогобицькому УВГ 43,8 грн./люд.

Випадків виникнення пожеж та дорожньо-транспортних пригод не
зареєстровано.
Протягом 9 місяців 2016 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 2016 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 2016 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.
Протягом 9 місяців поточного року відділом проведено аналіз виконання
роботи щодо передачі безхазяйних ГТС на штучних водних об‟єктах Львівщини в
комунальну власність юридичних (фізичних) осіб. Станом на 1 жовтня 2016 року
всього на території Львівської області прийнято 86 рішень сесій по 576 ГТС щодо
взяття на облік безхазяйних ГТС. Проведено технічну інвентаризацію 694 ГТС, в
результаті якої прийнято рішення про списання 21 ГТС, проведено оцінку 133 ГТС та
передано на тимчасове зберігання орендарям водних об‟єктів 477 ГТС до моменту
постановки їх на баланс. А також, з метою оцінка ситуації, яка склалася в кожному
районі, вивчення проблемних питань, що виникають в процесі постановки на облік, а
в подальшому на баланс безгосподарного нерухомого майна та надання компетентної
допомоги у вирішенні даного питання, Львівським обласним управлінням водних
ресурсів спільно з Департаментом з питань цивільного захисту проводяться робочі
зустрічі з головами районних державних адміністрацій та керівниками структурних
підрозділів щодо передачі безгосподарських гідротехнічних споруд в комунальну
власність територіальних громад або юридичних (фізичних) осіб.
Управлінням ведеться постійна робота щодо забезпечення ефективного
управління водними ресурсами Львівської області.
Фахівцями управління протягом 9 місяців 2016 року було :
- обстежено 740 водних об‟єктів, встановлено технічний та екологічний їх стан;
- впорядковано та розчищено 146 джерел та витоків річок;
- проінвентаризовано – 23 джерела;
- в області розроблено 28 паспортів на водні об‟єкти;
- сплачено до бюджету за оренду водних об‟єктів загальнодержавного
значення 104 814,19 грн.;
- фахівцями водогосподарських організацій було підготовлено та надруковано
в ЗМІ 112 статей, спеціалісти УВГ прийняли участь в 21 передачах на радіо та
телебаченні;

- проведено та взято участь у 258 нарадах спільно з органами місцевої влади, а
також водокористувачами щодо управління та раціонального використання водних
ресурсів;
- розроблено, затверджено і погоджено з водокористувачами режими роботи
на 20 водосховищ області, а також встановлено режими роботи 224-ти ставків для
33-х водокористувачів області, які здійснюють рибогосподарську діяльність
відповідно до виданих їм дозволів на спецводокористування;
Фахівці
Львівського
облводресурсів
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у
низці
природоохоронних заходів, а саме: відзначення Всесвітнього Дня води, Дня довкілля,
Міжнародного Дня Дністра, Дерева Миру, Зробим Україну чистою разом, триває
міжнародний басейновий конкурс «Барви Дністра». У рамках заходів проводилась
просвітницька робота серед населення шляхом проведення урочистих збори, круглих
столів, оформлення стендів, підготовленні статті в газети, проведено виступи на радіо
та телебаченні.
Львівським облводресурсів у звітному періоді опрацьовано та проведено аналіз
по 670 звітів форми 2 – ТП водгосп (річна) “Звіт про використання води» від
водокористувачів Львівської області за 2015 рік..
Протягом 9 місяців 2016 року на державний облік водокористування поставлено
21 нових водокористувачів. Розглянуто 2 ПІТНВПВ (1 погоджений і 1 відхилений) та
видано 6 висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне
водокористування», з них 2 позитивних і 4 негативні висновки.
Починаючи з лютого 2016 року, надано пропозиції і рекомендації щодо
можливості видачі дозволів на спецводокористування для 121 пакетів дозвільної
документації, зокрема, 75 щодо можливості видачі позитивного висновку та 46 негативного.
Надано пропозиції щодо погодження представлених Поточних індивідуальних
технологічних нормативів використання питної води для 42 підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства, з них 22 позитивні та 20 – негативні.
Заплановані на 9 місяців 2016 року асигнування у сумі 32095,0 тис. грн.
профінансовано 100 %. Слід відзначити, що без затримки та стовідсотково
здійснювалось фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями, продукти
харчування та оплату енергоносіїв.
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 2016 року надійшло 8272,2 тис.
грн., що на 23,6 % більше в порівнянні з минулим роком (6691,0 тис. грн.).
Найбільше надходжень від надання платних послуг забезпечили Жовківське
(1744,1 тис. грн.), Золочівське (1036,8 тис. грн.) та Жидачівське (1026,2 тис. грн.)
управління водного господарства, які перетнули позначку в 1 млн. грн. Ці управління,
а також Дрогобицьке УВГ значно наростили обсяги надання платних послуг у
порівнянні з минулим роком, проте у той же час Сокальським, Дублянським та
Мостиським УВГ допущено зменшення обсягів надходжень до спеціального фонду у
порівнянні з ІІІ кварталом 2015 року.
Частка власних надходжень у бюджетному фінансуванні за 9 місяців 2016 року
по Львівському облводресурсів склала 25,8 %.

На покриття дефіциту бюджету загального фонду з коштів спеціального фонду
спрямовано 1716,3 тис. 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.
За результатами фінансової звітності станом на 01.10.2016 дебіторська
заборгованість становила 401,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом 12,2 тис. грн., за спеціальним – 374,4 тис. грн., не віднесена до форми №
7 – 14,5 тис. грн. Із дебіторської заборгованості спеціального фонду 136,2 тис. грн. –
це заборгованість перед Дрогобицьким УВГ за виконані роботи з будівництва
оборонних споруд, а 149,6 тис. грн. – це внутрішня заборгованість Дрогобицького
УВГ перед іншими водогосподарськими організаціями.
Кредиторська заборгованість у цілому по Львівському облводресурсів станом
на 01.10.2016 складала 1054,7 тис. грн., з у тому числі 511,3 тис. грн. –
невідпрацьовані аванси, 133,0 тис. грн. – не віднесена до форми № 7. Із загальної
суми кредиторської заборгованості 149,6 тис. грн. за роботи по будівництву
оборонних споруд, 182,3 тис. грн., утворена протягом 2012-2013 рр. по придбаних
приладах GPS та 178,4 тис. грн. по роботах з водопостачання у місцях утворення
депресійних лійок.
За 9 місяців 2016 році середньомісячна заробітна плата працівників, які
утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, по
Львівському облводресурсів склала 2276 гривень.

