Підсумки
діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу
Львівської області за І півріччя 2015 року
У І півріччі 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 нормативноправового забезпечення галузі.
Водогосподарські організації в складних фінансових умовах, забезпечили
безперебійну роботу систем і об‟єктів водогосподарсько-меліоративного
комплексу.
Зусилля облводресурсів та підвідомчих структурних підрозділів у
першому півріччі 2015 року були спрямовані на забезпечення сталої,
безаварійної роботи міжгосподарських державних меліоративних систем,
протипаводкових захисних споруд та пропуску можливої весняної повені.
Станом на 1 червня підвідомчими управліннями завершено роботи з
підготовки меліоративної мережі до вегетаційного періоду, згідно завдань,
затверджених спільним наказом Міністерства аграрної політики України і
Державного агентства водних ресурсів України від 06 січня 2015 року № 6/1
«Про підготовку меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних
машин до роботи у 2015 році». Обсяги виконання становлять:
- площа підготовки систем - 498,2 тис.га (100% завдання)
- очистка каналів міжгосподарської меліоративної мережі - 44,4 тис.м.куб
(127% завдання);
- очистка каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі - 35,8
тис.м.куб (128% завдання);
- бетонні роботи - 13,4 м.куб (128% завдання);
- підготовлено 10 насосних станцій (100% завдання);
- відремонтовано гідропостів – 21шт. (100% завдання);
- проведено ремонт гідротехнічних споруд на міжгосподарській
меліоративній мережі - 538 шт (120% завдання);
- проведено ремонт гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській
меліоративній мережі - 39 шт (105% завдання).
Станом на 1 липня 2015 року підвідомчими організаціями Львівського
облводресурсів обсяги робіт з поточного ремонту на міжгосподарській мережі
виконані на суму 496,4 тис. грн., що складає 164 % до рівня минулого року, у
тому числі за рахунок коштів спецфонду на 451,9 тис. гривень (157% до рівня
минулого року).
За 6-ть місяців 2015 року виконано завдання наказу Держводагентства
№10 від 02.02.2015 року "Про основні напрямки роботи та завдання з
експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2015 році" у таких
обсягах:
завдання з очищення міжгосподарської мережі від мулу – 39,8 тис. куб. м, що
становить 50 % річного плану;
ремонт насосно-силових агрегатів - 2 шт (67 % завдання на рік);

ремонт гідротехнічних споруд - 700 шт (69% завдання на рік);
обкошення каналів - 3200га (48% завдання на рік).
надання платних послуг з регулювання водно-повітряного режиму грунту 16,5 тис.га (65% завдання на рік).
Підвідомчими УВГ продовжується робота із сільгоспвиробниками та
органами місцевого самоврядування щодо виділення коштів на ремонт
внутрішньогосподарських меліоративних систем. За 6-ть місяців залучено
коштів у сумі 608,3 тис.грн.
Управліннями в цілому підтримується належний естетичний стан
водогосподарських об‟єктів, виробничих баз, поновлюється маркування
гідротехнічних споруд, насосних станцій та інших виробничих об‟єктів.
Вчасне та якісне проведення комплексу профілактичних і ремонтнодоглядових робіт дало змогу не допустити суттєвого погіршення технічного та
естетичного стану міжгосподарської мережі каналів, гідротехнічних споруд,
насосних станцій. Збільшились обсяги обкошування каналів, ремонту
гідротехнічних споруд.
Слід відмітити, що працездатність меліоративних фондів знаходиться в
прямій залежності від матеріально-технічної бази. У Львівському
облводресурсів матеріально-технічна база недостатня, потребує оновлення і
збільшення машинно-тракторний парк. Незважаючи на вище наведене лише
2% від загальної площі меліорованих земель знаходяться в технічнонесправному стані (11,2 тис.га з 513,2 тис.га).
В організаціях Львівського облводресурсів 163 одиниць автотранспортних
засобів та механізмів, з них 21 одиниця легкових автомобілів, 7 одиниць
автокранів, 66 одиниць автотранспортних засобів, 18 тракторів, 21
екскаваторів, 18 бульдозерів, 12 тракторів з екскаваторним обладнанням.
Протягом І півріччя 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.
За звітний період зароблено 1706,0 тис. гривень, що становить 150% до
рівня минулого року ( 1130,6 тис. гривень). Землерийною технікою виконано
робіт 153,5 тис. м3 (175,9 тис. м3 – за І півріччя 2014 р.) та зароблено коштів
1076,6 тис. грн..(664,2 тис.грн. за відповідний період 2015 р.).
Виробіток на один екскаватор склав 4,1 тис. м3, на один бульдозер 3,7
тис.м3.
Тракторами без навісного обладнання та тракторами з екскаваторним
обладнанням відпрацьовано 1220 мотогодин роботи (978 мотогодин – за і
півріччя 2014р.) та зароблено 115,7 тис. гривень (98,4 тис. грн.. за відповідний
період 2014 р.).
Вантажними автомобілями перевезено вантажів на суму 513,9
тис.гривень (341,5 тис. грн. у І півріччі 2014 р.).
На балансі підвідомчих організацій 13 насосних станцій. У звітньому
періоді працювало 5 насосних станцій, якими перекачано 470,9 тис.м3,
використано електроенергії на перекачку 11,5 тис. квт. год.
У першому півріччі 2015 року на власні потреби 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 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 01.07 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.
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 першому півріччі 2015 року План 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 не був доведений. Кошти з
державного бюджету не надходили.
Працівники Львівського обласне 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.
Фахівцями Львівського облводресурсів у І півріччі 2015 року було :
- обстежено 544 водних об‟єктів, встановлено технічний та екологічний
їх стан;
- впорядковано та розчищено 99 джерел та витоків річок;
- проінвентаризовано – 13 джерела;
- розроблено та погоджено 2 паспорти водних об‟єктів
загальнодержавного значення;
- за оренду водних об‟єктів загальнодержавного значення сплачено до
бюджету 67685,88 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 44 статті, спеціалісти УВГ та облводресурсів прийняли
участь в 12-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 триває міжнародний басейновий конкурс
«Барви Дністра», організатором якого виступає Львівське облводресурсів;
- 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 протягом усього 2014 року
та першого півріччя 2015 року Львівське облводресурсів проводило та

проводить інтенсивну роботу з Львівською облдержадміністрацією,
департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації та його
громадським дорадчим органом, щоб затвердити даний проект Порядку.
На даний час Львівською облдержадміністрацією погоджено
проект
Порядку
проведення
руслоочисних,
руслорегулюючих
та
днопоглиблювальних робіт на річках області та листом від 08.05.2015 № 5/293217/0/2-15-28 направлено до Львівської обласної ради, для розгляду та
затвердження його на черговій сесії.
Фахівціями Львівського облводресурсів у І півріччі 2015 року прийнято
1239 звітів форми 2 – ТП (водгосп) “Про використання води» від
водокористувачів Львівської області. З них :
- 373- промислових підприємств,
- 173 - підприємств комунального господарства,
- 268 - рибогосподарських та сільськогосподарських об‟єктів,
- 425 - звітів від водокористувачів інших галузей.
На державний облік водокористування поставлено 2 нових водокористувача.
Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА було
представлено на розгляд 24 дозволи на спецводокористування, після перевірки,
по 19 дозволах надано позитивний висновок щодо можливості видачі дозволу
на спец водокористування.
За звітний період було розглянуто 7 поточних індивідуальних
технологічних нормативів використання питної води для підприємств
комунального господарства, після перевірки 3 нормативи погоджено.
Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської ГГМЕ щоквартально
виконуються аналізи якості поверхневих вод Львівської області у 17 створах.
За програмою моніторингу поверхневих вод у І півріччі 2015 року було
відібрано 200 проб води та 2321 проб грунтів, виконано по воді 4774
вимірювань, а по ґрунтах виконано – 3026 вимірювання.
На загальний стан поверхневих природних ресурсів в області
негативно впливають такі фактори: скидання у водойми неочищених та
недостатньо очищених стоків комунального господарства, безсистемна та
неконтрольована хімізація сільського господарства, відсутність водоохоронних
зон та прибережних смуг на водних об'єктах, недотримання санітарногігієнічного стану сільських дворів та невпорядкованість сміттєзвалищ
побутових відходів у населених пунктах.
Балансова вартість основних засобів на 01.07.2015 р. становить 1485,1
млн. грн., зношеність яких біля 70 %. При цьому більша частина основних
засобів повністю зношена.
Вартість незавершеного будівництва на 01.07.2015 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.
Фінансування за І півріччя 2015 року становить 18,9 млн. грн., що на 1,6
млн .грн. менше від відповідного періоду минулого року.

Із профінансованих коштів 98,4 % припадає на захищені статті
видатків::
- “Заробітна плата” – 13,4 млн. грн. (фактичні видатки – 13,2 млн.
грн.);
- “Нарахування на заробітну плату” – 4,7 млн. грн. (факт – 4,7 млн.
грн.);
- “Комунальні послуги” – 0,5 млн. грн. (факт – 0,5 млн. грн.);
На експлуатаційні видатки профінансовано 0,3 млн. грн. (факт – 0,2
млн. грн.).
Фінансова діяльність управління у звітному періоді, здійснювалась в умовах
жорсткої економії коштів загального фонду державного бюджету.
По спеціальному фонду за І півріччя 2015 року надходження коштів
складає 2733,3 тис. грн., що становить 14,4 % до бюджетного фінансування.
Що на 731,3 тис. грн. більше, ніж фактичні надходження за І півріччя 2014 рік
(2002,0 тис. грн.).
Покриття нестачі загального фонду державного бюджету за рахунок
власних надходжень склало 904,5 тис. гривень, що більше на 205,7 тис.грн. за
аналогічний період минулого року.
На постійному контролі є робота щодо нарощування обсягів підтримки
водогосподарського комплексу за рахунок фінансування з інших джерел.
Так з інших джерел залучення коштів становить 2082,7 тис. грн., що
на 9,9 тис. грн. більше ніж у аналогічний період 2014 року.
У всіх районах області фінансова підтримка водогосподарського комплексу з
боку місцевих органів влади та суб‟єктів господарювання зросла.
За рахунок інших надходжень спеціального фонду на виконання окремих
доручень надійшло 49837,5 тис. грн., що відповідає кошторисним
призначенням, касовим та фактичним видаткам – безоплатно отримані від ДП
ЛОДПЗ введені в експлуатацію основні фонди, а також матеріальні цінності,
отримані згідно розпорядження місцевих адміністрацій (6,2 тис. грн.).
За 6 місяців 2015 року до зведеного бюджету спрямувано коштів в сумі
1840,6 тис. грн., в тому числі до державного бюджету 287,8 тис. грн.
Недоїмка по платежах до бюджету відсутня.
Заборгованості із заробітної плати по загальному та спеціальному
фондах не має.
Дебіторська заборгованість станом на 01 липня 2015 року становить
12,5 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2015 року становить
576,6 тис. грн., в тому числі прострочена – 360,7 тис. грн. в основному через
відсутність кошторисних призначень на поточний рік (водопостачання
сільських населених пунктів та GPS).
Штатна чисельність працівників – 1514 посад при потребі 2050 посад.
Фактично зайнято 1284 штатні посади, вакансії 230 од.
Середньомісячна заробітна плата працівників складає 1773 грн.
(Апарат – 3940 грн.)
Проведеними зустрічними звірками ДФІ у І півріччі 2015 рік виявлено
завищення вартості робіт, виконаних у 2014 році на суму 3,7 тис. грн., які
відшкодовані у повному обсязі.

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 польськоукраїнської 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.

