Підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного
комплексу Львівської області за І півріччя 2017 року
Зусилля облводресурсів та підвідомчих структурних підрозділів у
першому півріччі 2017 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 наказом Державного агентства водних ресурсів України від 12
грудня 2016 року № 192 «Про підготовку систем та об’єктів водогосподарськомеліоративного комплексу до роботи 2017 році». Обсяги виконання
становлять:
-площа підготовки систем - 498,5 тис.га (100% завдання)
-очистка каналів міжгосподарської меліоративної мережі - 40,7 тис.м.куб
(163% завдання);
-очистка каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі - 16,8
тис.м.куб (254% завдання);
-бетонні роботи - 12,9 м.куб (154% завдання);
-підготовлено 8 насосних станцій (100% завдання);
-відремонтовано гідропостів – 19шт. (127% завдання);
-проведено ремонт гідротехнічних споруд на міжгосподарській
меліоративній мережі - 480 шт (137% завдання);
-проведено ремонт гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській
меліоративній мережі - 31 шт (115% завдання).
Станом на 1 липня 2017 року підвідомчими організаціями Львівського
облводресурсів обсяги робіт з поточного ремонту на міжгосподарській мережі
виконані на суму 536,1 тис. грн., що складає 135 % до рівня минулого року, у
тому числі за рахунок коштів спецфонду на 487,7 тис. гривень (133% до рівня
минулого року).
За шість місяців 2017 року виконано завдання наказу Держводагентства
№2 від 10.01.2017 року "Про основні напрямки роботи та завдання з
експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році" у таких
обсягах:
завдання з очищення міжгосподарської мережі від мулу – 31,0 тис. куб. м,
що становить 52 % річного плану;
ремонт гідротехнічних споруд - 462 шт (54% річного завдання);
обкошення каналів - 1724га (28% річного завдання).
надання платних послуг з регулювання водно-повітряного режиму грунту
- 16,6 тис.га (66% річного завдання ).
Підвідомчими УВГ продовжується робота із сільгоспвиробниками та
органами місцевого самоврядування щодо виділення коштів на ремонт
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внутрішньогосподарських меліоративних систем. У звітному періоді 2017 року
залучено коштів на суму 305,2 тис.гривень.
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-тракторного парку.
Одним з основних завдань водогосподарських організацій є ефективне
використання державного майна, у тому числі автотранспортної техніки та
механізмів.
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 січня - червня 2017 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 01.02.2017 №19.
У І півріччі 2017 року технікою зароблено 1545,6 тис. гривень, що
практично становить 100% до рівня минулого року ( 1549,8 тис. гривень).
Найбільше заробило коштів Самбірське УВГ 377,9 тис. грн. (276,2 т.грн. в І
півріччі 2016 року), Жовківське УВГ 233,1 тис.грн. (234,9 тис.грн. в І півріччі
2016 року) та Сокальське УВГ 221,2 тис. грн. (154,8 тис. грн. в І півріччі 2016
року). Проте зменшили надходження коштів від роботи техніки у
Дрогобицькому УВГ – 15,7 тис.грн. (-43,3 тис.грн. до рівня І півріччя 2016
року), Кам. – Бузького УВГ – 112,9 тис. грн. (- 155,7 тис. грн. до рівня І півріччя
2016 року).
За рахунок виконання робіт землерийною технікою 143,5 тис. м3 (177,3
тис. м3 – протягом І півріччя 2016 року) організаціями отримано коштів на
рахунок спецфонду бюджету у сумі 1068,7 тис. гривень (1037,3 тис. гривень в
І півріччі 2016 року). Найкраща ситуація склалася у Самбірському УВГ – 317,6
тис. грн., (у І півріччі 2016 – 209,9 тис. грн.), Сокальському УВГ – 157,8 тис.
грн.. (122,3 тис. грн..), Жидачівському УВГ - 135,0 тис. грн (96,1 тис.грн.).
Разом з тим, суттєво зменшились надходження на рахунок спеціального фонду
бюджету від надання платних послуг технікою у Дрогобицькому та Кам’нка –
Бузькому УВГ.
Середній виробіток на один екскаватор по області склав 3,8 тис. м 3, на
один бульдозер 3,7 тис.м3, найбільший виробіток на 1 екскаватор в
Жидачівському УВГ 9,7 т.м3, по бульдозерах найбільший виробіток в
Сокальському УВГ 8,1 т.м3. Проте є водогосподарські організації, в яких
показник менше середнього по водогосподарських організаціях, а саме: Буське,
Дрогобицьке, Жовківське, Золочівське УВГ.
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Тракторами без навісного обладнання та тракторами з екскаваторним,
обладнанням відпрацьовано 0,87 т. мотогодин роботи (1,148 мотогодин в
І півріччі 2016 року), зароблено 98,2 тис. гривень (132,6 тис. гривень в І півріччі
2016 року). Найкраща ситуація склалася у Жовківському УВГ - відпрацьовано
0,275 т. мотогодин, зароблено коштів 49,2 тис грн.
Вантажними автомобілями перевезено вантажів на суму 378,5тис.грн.
(380,0 тис. грн. у І півріччі 2016 року), найбільше зароблено коштів
автомобільною технікою Жовківського УВГ 116,2 тис. грн та Самбірського
УВГ 59,2 тис гривень.
На балансі підвідомчих організацій 12 насосних станцій, які працюють в
режимі чергування. Враховуючи погодні умови протягом січня - червня 2017
року були частково задіяні три насосні станції Самбірського, Жидачівського та
Сокальського УВГ, якими перекачано 385,9 т.м3 води і використано 9,3
тис.квт.год. електроенергії.
За І півріччя 2017 року водогосподарськими організаціями використано за
рахунок коштів держбюджету енергоносіїв на суму 587,0 тис. грн., у тому
числі близько 125,8 т. кВт.годин електроенергії (на 24% більше ніж у І півріччі
2016 року) на суму 286,8 тис. гривень. Крім того, 2,8 тис.квт.годин
електроенергії на суму 5,8 тис.грн. у січні – червні 2017 року водогосподарські
організації оплатили за рахунок власних надходжень, отриманих від
господарської діяльності.
Розписом держбюджету на 2017 рік на оплату електроенергії
водогосподарським організаціям за КПКВ 2407050 «Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» передбачено
445,0 тис.грн., а на оплату енергоносіїв загалом 1118,0 тис.гривень. За І
півріччя 2017 року відповідно виділено водогосподарським організаціям 265,0
та 638,5 тис. гривень.
Тарифи на електроенергію протягом І півріччя 2017 року, у середньому
збільшилися на 0,2%, а порівняно з червнем 2016 року зросли на 16%.
За результатами роботи у І півріччі 2017 року прострочена заборгованість
водогосподарських організацій за спожиту електроенергію відсутня.
На 2017 рік водогосподарським організаціям наказом Держводагентства
від 17.02.2017 №22 « Про заходи з економії паливно – енергетичних ресурсів та
коштів на їх оплату у 2017 році» та наказу облводресурсів №30 від 21.02.2017
були доведені конкретні завдання щодо зазначеної економії. Також доведено
на 2017 рік граничні обсяги споживання паливно – енергетичних ресурсів.
Завдяки виконанню запланованих організаційно – технічних заходів з
економії електроенергії, які майже повністю фінансуються за рахунок власних
надходжень водогосподарських організацій за 6 місяців 2017 року було
заощаджено близько 7 тис.квт-годин (рівень аналогічного періоду минулого
року) на суму 15,4 тис. гривень.
Для покращення умов праці і попередження випадків травматизму та
пожеж на водогосподарських об’єктах в області протягом І півріччя 2017 року
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проводилась робота з виконання заходів, передбачених наказом «Про стан
охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки у 2016 році в організаціях, на
підприємствах, що належать до сфери управління Держводагентства, та заходи
з охорони праці, протипожежної та дорожньої безпеки у 2017 році», та
зобов’язань Галузевої угоди між Держводагентством і Профспілкою
працівників агропромислового комплексу України на 2017 – 2019 роки, наказу
облводресурсів від 28.02.2017 року № 39.
У період з 22 по 28 квітня 2017 року в організаціях і водогосподарськомеліоративного комплексу було проведено низку заходів з нагоди Дня охорони
праці.
Через недостатнє залучення керівниками водогосподарських організацій
коштів спеціального фонду на фінансування заходів з охорони праці
працівники не в повному обсязі були забезпечені засобами індивідуального
захисту, в першу чергу це стосується спеціального одягу та взуття. Так,
забезпеченість спеціальним одягом і взуттям відповідно до норми складає у
Жидачівському УВГ 51% та 0%, Дублянському УВГ 43% та 20%.
З іншого боку на 100% забезпечені працівники спеціальним одягом та
взуттям у Львівській ГГМЕ та Самбірському УВГ.
Середня забезпеченість працівників області у першому півріччі 2017 року
спеціальним одягом та взуттям відповідно до норми склала 84,1% та 66,5%.
Найбільші витрати на заходи з охорони праці на одного працюючого
склали у Львівській ГГМЕ – 356,8 грн., Жовківському УВГ- 207,2 грн.,
найменші витрати у Дублянському УВГ – 10,4 грн. та Дрогобицькому УВГ –
11,8 грн.
Проводилась робота щодо виконання заходів із забезпечення пожежної
безпеки водогосподарсько-меліоративного комплексу області та облводресурсів
№39 від 28.02.2017 року. Особлива увага зверталась на оснащення
водогосподарських об’єктів первинними засобами пожежогасіння. Відповідно
до інвентаризації за перше півріччя 2017 року стан оснащення їх
вогнегасниками та пожежними щитами з комплектом засобів пожежогасіння
становить 92% та 95%.
Характерними недоліками для деяких об’єктів є не в повній мірі
забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами
належності, а саме у Золочівському УВГ – 30% та 40% .
Разом з цим, на 100% забезпечені первинними засобами пожежогасіння у
Самбірському, Сокальському УВГ, Львівській ГГМЕ. Випадків пожеж у
першому півріччі 2017 році у водогосподарських організаціях не зареєстровано.
Водогосподарський потенціал регіону є основою соціального,
екологічного благополуччя та його економічного розвитку і від стану водних
ресурсів залежить економічний розвиток Львівщини та безпечне проживання
людей.
Спеціалісти Львівського облводресурсів особливу увагу приділяють
управлінню, збереженню та відтворенню водних ресурсів. У звітному періоді
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проведено 606 обстежень водних об’єктів та гідротехнічних споруд на них,
проінвентаризовано 51 джерело, розчищено та впорядковано 134 джерела, за
оренду водних об’єктів сплачено до місцевих бюджетів 93 902,04 гривень.
Фахівцями
Львівського
облводресурсів
постійно
проводиться
просвітницька робота серед населення та приймається участь у численних
природоохоронних акціях. Опубліковано 50 статтей в районних ЗМІ та
прийнято участь у 11 виступах на радіо.
Прийнято участь у 139 спільних з органами місцевого самоврядування
нарадах.
Управлінням для 52 водокористувачів розроблено режими роботи на 416
ставків, які здійснюють рибогосподарську діяльність відповідно до виданих їм
дозволів на спецводокористування та подано їх до Сектору у Львівській області
Держводагентства України для їх встановлення.
Протягом першого півріччя 2017 року відділом використання водних
ресурсів та моніторингу вод розглянуто 255 пакетів документів щодо надання
пропозицій і рекомендацій по видачі дозволів на спецводокористування, з них:
223 позитивні та 32 негативні пропозиції. Також розглянуто 16 індивідуальних
технологічних нормативів використання питної води підприємств, що
здійснюють централізоване водопостачання, з них : 10 позитивних погоджень
та 6 негативних. Працівниками відділу розглянуто і погоджено три нормативи
питного водопостачання населення.
За звітний період на державний облік водокористування поставлено 10
нових водокористувачів, що підлягають критерію постановки на облік.
Львівським облводресурсів проводиться постійний моніторинг якості
поверхневих вод. Так, за перше півріччя 2017 року виконано 7208 вимірювань
показників фізико-хімічного стану вод за програмою моніторингу вод.
Фінансово-економічна діяльність у І півріччі здійснювалась в умовах
стовідсоткового фінансування. Із загального фонду державного бюджету було
виділено 30376,0 тис.грн., що на 9,4 млн. грн. більше від обсягів І півріччя
минулого року.
Проте, фінансування з держбюджету є недостатнім та основним
джерелом покриття дефіциту коштів загального фонду надалі залишаються
власні надходження бюджетних установ.
На рахунки організацій за І півріччя 2017 року надійшло 3228,8 тис. грн.,
що на 110,0 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком (3118,8 тис. грн.) і
становить 10,6% до бюджетного фінансування.
Найбільше надходжень від надання платних послуг забезпечили
Жовківське УВГ (618,1 тис. грн.) та Золочівське УВГ (537,6 тис. грн.), при
цьому Золочівським УВГ забезпечено надходжень на 326,7 тис. грн. більше від
рівня І півріччя 2016 року.
Не забезпечили виконання надходження коштів до спеціального фонду
проти відповідного періоду минулого року Дрогобицьке (-248,6 тис. грн.),
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Кам’янка-Бузьке (-189,1 тис. грн.), Жидачівське (-63,8 тис. грн.), Дублянське (32,4 тис. грн.) та Буське (-15,3 тис. грн.) управління.
На покриття дефіциту бюджету загального фонду з коштів спеціального
фонду організаціями спрямовано 1170,7 тис. грн., у тому числі 220,9 тис. грн.
на виплату заробітної плати з нарахуваннями (біля 7 % від надходжень за І
півріччя 2017 року).
Жидачівським, Сокальським та Кам’янка-Бузьким управліннями
одержано субвенцій з місцевого бюджету державному на проведення
капітального будівництва та ремонту на загальну суму 2396,0 тис. гривень.
Очікується отримання субвенцій Мостиським УВГ та апаратом Львівського
облводресурсів.
Управлінням здійснюється постійний контроль за справлянням податків
та інших бюджетних платежів. Кошти до бюджетів усіх рівнів сплачуються у
повному обсязі та у визначені строки. За І півріччя 2017 року внесено платежів
до бюджету 1948,2 тис. грн., у тому числі до державного бюджету 351,8 тис.
гривень.
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 01.07.2017 дебіторська
заборгованість становила 47,4 тис. грн., вона є реальною і утворена в
основному за рахунок попередньої оплати за періодичні видання, а також за
надані та не оплачені платні послуги.
Кредиторська заборгованість у цілому по Львівському облводресурсів
станом на 01.07.2017 зросла і складає 408,5 тис. грн., з якої прострочена 171,4
тис. грн., що утворена протягом 2012-2013 рр. по придбаних приладах GPS та їх
обслуговуванню.
За І півріччя 2017 року середньомісячна заробітна плата працівників, які
утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, по
Львівському облводресурсів склала 3410 гривень.
Організаціями Львівського облводресурсів за І півріччя 2017 року
проведена одна закупівля товарів, робіт та послуг з використанням системи
Prozorro. Також оприлюднюються
звіти про здійснені закупівлі без її
використання, плани здійснення закупівель та зміни до них.
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