Підсумки діяльності
водогосподарсько-меліоративного
комплексу Львівської області за І півріччя 2016 року
Станом на 1 липня підвідомчими управліннями водного господарства
завершено роботи з підготовки меліоративної мережі Львівської області до
вегетаційного періоду 2016 року, згідно завдань, затверджених наказом
Держводагентства №10 від 02.02.16 «Про основні напрямки роботи та завдання
з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році».
Обсяги виконання становлять:
- площа підготовки систем - 498,5 тис.га (100% завдання)
- очистка каналів міжгосподарської меліоративної мережі - 68,8 тис.м.куб
(265% завдання);
- очистка каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі - 26,9
тис.м.куб (292% завдання);
- бетонні роботи - 10,1 м.куб (120% завдання);
- підготовлено 8 насосних станцій (100% завдання);
- ремонт ГТС на міжгосподарській меліоративній мережі - 465 шт (133%
завдання);
- ремонт ГТС на внутрішньогосподарській меліоративній мережі - 37 шт
(100% завдання);
- ремонт насосно-силових агрегатів - 2 шт (100% завдання);
- ремонт гідропостів - 21 шт (100% завдання).
Станом на 1 липня 2016 року підвідомчими організаціями Львівського
облводресурсів обсяги робіт з поточного ремонту на міжгосподарській мережі
виконані на суму 396,4 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів спецфонду на
365,5 тис. гривень.
За 6-ть місяців 2016 року виконано завдання наказу Держводагентства №10 від
02.02.16 "Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації
водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році" у таких обсягах:
- завдання з очищення міжгосподарської мережі від мулу – 30,2 тис. куб. м, що
становить 43 % річного плану;
- ремонт насосно-силових агрегатів - 2 шт (100 % завдання на рік);
- ремонт гідротехнічних споруд - 424 шт (50% завдання на рік);
- обкошення каналів - 1801га (30% завдання на рік).
- надання платних послуг з регулювання водно-повітряного режиму грунту 16,9 тис.га (68% завдання на рік).
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.
Підвідомчими УВГ продовжується робота із сільгоспвиробниками та органами
місцевого
самоврядування
щодо
виділення
коштів
на
ремонт
внутрішньогосподарських меліоративних систем. За 6-ть місяців залучено
коштів – 577,3 тис.грн, у тому числі 148,1 тис.грн виділено
сільгосптоваровиробниками.
В організаціях 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 півріччя 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.
В І півріччі 2016 року технікою зароблено 1549,8 тис. гривень, що
становить 91 відсоток до рівня минулого року ( 1706,7 тис. гривень).
Землерийною технікою виконано робіт 177,3 тис. м3 (153,5 тис. м3 – протягом І
півріччя 2015 року). Зароблено 1037,3 тис. гривень (1076,6 тис. гривень в І
півріччі 2015 року).
Виробіток на один екскаватор склав 4,7 тис. м3, на один бульдозер
4,6тис.м3.
Тракторами без навісного обладнання та тракторами з екскаваторним
обладнанням відпрацьовано 1147 мотогодин роботи (1220 мотогодин в І
півріччі 2015 року). Зароблено 132,6 тис. гривень (115,7 тис. гривень в І півріччі
2015 року).
Вантажними автомобілями перевезено вантажів на суму 380,0тис.гривень
(513,9 тис. гривень в І півріччі 2015 року).
На балансі підвідомчих організацій 12 насосних станцій. Насосні станції
працюють в режимі чергування, враховуючи погодні умови, не були задіяні по
перекачці води,
Протягом І півріччя 2016 року використано :
- електроенергії 104,0 тис.квт.год на суму 202,4 тис. грн.
- газу 28,5 т.м3 на суму 252,1 т.грн.
- вугілля 17,9 т, дров 326,5 щ. м3 на суму 142,0 тис. грн.
В
управлінні проводиться робота з виконання завдань та заходів по
охороні праці, пожежної і дорожньої безпеки, та заходів попередження
випадків виробничого травматизму .
Протягом І півріччя 2016 року проводилась робота з виконання завдань та
заходів затверджених наказом Держводагентства № 22 від 29.02.2016 року
«Про стан охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки у 2015 році в
організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління
Держводагентства, та заходи з попередження випадків виробничого
травматизму у 2016 році»
Потягом І півріччя 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.
Для ефективної підготовки та з метою забезпечення безаварійного
проходження 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.
А також, Львівським облводресурсів ведеться постійна робота щодо
забезпечення ефективного управління водними ресурсами Львівської області.
Фахівцями Львівського облводресурсів протягом І півріччя 2016 року було :
- підготовлено Звіт з питань управління, використання і відтворення
поверхневих водних ресурсів за 2015 рік у Львівській області;
- обстежено 488 водних об’єктів, встановлено технічний та екологічний їх
стан;
- впорядковано та розчищено 117 джерел та витоків річок;
- проінвентаризовано – 16 джерел;
- в області розроблено 21 паспорт на водні об’єкти;
- сплачено до бюджету за оренду водних об’єктів загальнодержавного
значення 74 182,78 грн.;
- фахівцями водогосподарських організацій було підготовлено та надруковано
в ЗМІ 77 статей, спеціалісти УВГ прийняли участь в 15-ти передачах на радіо
та телебаченні;
- 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;
- з нагоди відзначення Всесвітнього дня води (22 березня 2016 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: 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 179 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;
- з 22 березня до 12 вересня 2016 року триває міжнародний басейновий конкурс
«Барви Дністра», організатором якого виступає Львівське облводресурсів;
- 9 квітня 2016 року була проведена Всесвітня соціально-екологічна ініціатива
«Дерева Миру», метою якої є проявлення позиції за мир, шляхом висадження
дерев, що сприятиме озелененню територій, а також вихованню дбайливого
ставлення громадян до довкілля. В цей день працівниками управлінь водного

господарства були висадженні саджанці дерев на територіях баз управлінь та
експлуатаційних дільниць, парків, алей;
- 23 квітня 2016 року проходила масштабна Всеукраїнська акція «Зробимо
Україну чистою разом!», до якої приєдналися працівники управлінь водного
господарства та Львівського облводресурсів;
надавалась щоквартальна звітність в Держводагентство, Західно-Бузьке та
Дністровсько-Прутське БУВРи.
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.
За результатами опрацювання та аналізу представленої інформації
отримано узагальнені дані: у 2015 році забір води з природних водних об’єктів
склав 181,9 млн.м3, з них: з підземних водних об’єктів - 151,7 млн.м3, з
повернених - 30,2 млн.м3.
Протягом 2015 року в області використано 119,7 млн.м3 прісної води.
Використання води на господарсько-питні потреби становить 55 млн.м3, на
виробничі потреби - 41,08 млн.м3.
В сільському господарстві та інших галузях промисловості у 2015 році
використано 23,60 млн. м3.
На підприємствах області втрати води при транспортуванні становлять
60,68 млн. м3.
Протягом 2015 року водокористувачами Львівської області було скинуто
в поверхневі водні об’єкти 207,7 млн. м3 зворотних вод.
66 підприємств здійснювали скид забруднених стічних вод в поверхневі водні
об’єкти області, загальним об’ємом 45,08 млн.м³.
Серед водокористувачів:
– 199 промислових підприємств,
– 68 підприємств комунального господарства,
– 138 рибогосподарських та сільськогосподарських об’єктів,
– 265 водокористувачів інших галузей.
Протягом І півріччя 2016 року на державний облік водокористування
поставлено 16 нових водокористувачів.
Протягом І півріччя 2016 року працівниками відділу 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, відділом надано пропозиції і рекомендації до
рішень технічної ради Львівського облводресурсів щодо можливості видачі
дозволів на спецводокористування для 50 пакетів дозвільної документації,
зокрема, 34 щодо можливості видачі позитивного висновку і 16 - негативного.
Надано пропозиції до рішень технічної ради Львівського облводресурсів
щодо погодження представлених Поточних індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води для 25 підприємств водопровідноканалізаційного господарства, з них 16 позитивні і 9– негативні.
Відділом здійснювалась координація моніторингу якості поверхневих вод
Львівської області, який згідно з Програмою проведення державного

моніторингу довкілля, затвердженою наказом № 14 від 10 лютого 2015 року,
здійснює лабораторія моніторингу вод і грунтів Львівської ГГМЕ.
Отримані результати гідрохімічного і радіологічного контролю якості
поверхневих вод передаються у гідрогеолого-меліоративні партії ЛГГМЕ,
керівництву Львівського обласного управління водних ресурсів, ЗахідноБузькому і Дністровсько-Прутському басейновим управлінням, Департаменту
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,
Державному агентству водних ресурсів України.
Згідно із затвердженою програмою робіт з ведення державного
моніторингу меліорованих і прилеглих до них земель Львівська ГГМЕ
протягом І-ІІ кварталів 2016 року проводила контроль за гідрогеологомеліоративним станом осушуваних земель Львівської області.
Вимірювання показників проб підземних, дренажних і поверхневих вод
та грунтів проводились на 11 типових «еталонних» системах та на 24-х опорних
створах, які розташовані на річках області. Згідно з вимогами листа Львівського
облводресурсів від 19.12.2014р. за № 22/2900 проводились гідрохімічні
вимірювання якості води на 10 річках області.
Протягом І-ІІ кварталу 2016 року проведено моніторингові дослідження
якості поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками в 17
пунктах спостережень, виконано 790 вимірювань.
Балансова вартість основних засобів на 01.07.2016 р. становить 1495,5 млн.
грн., зношеність яких більше 70 %. При цьому більша частина основних засобів
повністю зношена.
Вартість незавершених капітальних інвестицій в необоротних активах на
01.07.2016 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 ІІ квартал 2016 року становить 19,9 млн. грн., що на 1,4 млн.
грн. більше від обсягів ІІ кварталу минулого року.
Із профінансованих коштів 99 % припадає на захищені статті видатків:
“Заробітна плата” – 15,8 млн. грн. (фактичні видатки – 15,8 млн.
грн.);
“Нарахування на заробітну плату” – 3,5 млн. грн. (факт – 3,5 млн.
грн.);
“Комунальні послуги” – 0,4 млн. грн. (факт – 0,6 млн. грн.);
На експлуатаційні видатки профінансовано 0,2 млн. грн. (факт – 0,2 млн.
грн.).
По спеціальному фонду надходження коштів складає 3118,8 тис. грн., що
становить 15,7 % до бюджетного фінансування. Надходження на 385,5 тис.
грн. більше, ніж фактичні надходження за відповідний період минулого року
(2733,3 тис. грн.).
З коштів спеціального фонду спрямовано на загальний фонд 889,5 тис. грн.,
що менше на 15,0 тис. грн. за аналогічний період 2015 року (904,5 тис. грн.).
За рахунок інших надходжень спеціального фонду на виконання окремих
доручень надійшло 79,3 тис. грн., що відповідає кошторисним призначенням

та касовим видаткам – матеріальні цінності, отримані згідно розпорядженя
місцевих адміністрацій.
З інших джерел залучення коштів становить 2828,6 тис. грн., що на 745,9 тис.
грн. більше рівня 2015 року.
За ІІ квартал 2016 року внесено платежів до бюджету 2704,0 тис. грн., в тому
числі до державного бюджету 322,8 тис. грн.
Недоїмка по платежах до бюджету відсутня.
Штатна чисельність працівників – 1514 посад при потребі 2050 посад.
Фактично зайнято 1245,5 штатні посади, вакансії 268,5 од.
Середньомісячна заробітна плата працівників складає 2169 грн. (Апарат–
5441 грн.)
Дебіторська заборгованість на 01 липня 2016 року становить 468,8 тис. грн.
(прострочена – 413,0 тис. гр.), у тому числі:
- за рахунок виконаних та неоплачених робіт з будівництва оборонних споруд
218,0 тис. грн. (прострочена);
- виконаних та неоплачених робіт і наданих послуг в сумі 207,4 тис. грн. (з них
заборгованість Дрогобицького УВГ перед іншими організаціями Львівського
облводресурсів по коштах за виконані та неоплачені роботи з будівництва
оборонних споруд 190,2 тис. грн. - прострочена);
- передплати періодичних видань в сумі 25,1 тис. грн.;
- заборгованість по виплатам мобілізованим працівникам 4,8 тис. грн.
(просточена);
- видачі під звіт відрядних видатків 0,8 тис. грн.;
- лікарняних, не повернутих ФСС в сумі 12,7 тис. грн.
Кредиторська заборгованість на 01 липня 2016 року становить 683,1 тис. грн.
(прострочена – 550,9 тис. грн.), з них:
- заборгованість Дрогобицького УВГ перед іншими організаціями Львівського
облводресурсів по коштах за виконані та неоплачені роботи з будівництва
оборонних споруд, що виникла у грудні 2015 року, в сумі 190,2 тис. грн.
(прострочена);
- 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 2013-2016 рр. (прострочена);
- Водопостачання депресійних населених пунктів – 178,4 тис. грн. внаслідок не
проведення платежів у 2009 році та відсутності кошторисних призначень у
2010-2016 рр. (прострочена);
- невідпрацьовані аванси – 118,1 тис. грн.;
- розрахунки по ПДВ і підтримки рахунку з адміністрування ПДВ – 1,4 тис.
грн..
- лікарняні, не повернуті ФСС – 12,7 тис. грн.;

