Підсумки діяльності Львівського облводресурсів
за І квартал 2015 року
Відповідно до наказу Держводагентства України від 27.02.2015 р. № 22
«Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за 2014
рік та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у І кварталі
2015 року», Львівське облводресурсів спрямовувало свою діяльність на
забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах
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природоохоронних заходів, поглиблення міжнародної діяльності та
вдосконалення нормативно-правового забезпечення галузі.
Львівським облводресурсів проводився 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 безпечного пропуску льодоходу, весняної
повені та паводків у 2015 році, наказом начальника управління облводресурсів
було затверджено “План дій” з підготовки до пропуску весняної повені,
льодоходу та дощових паводків у 2015 році. 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.
Проведено розрахунки аварійного запасу матеріалів, який розміщено на
базах підвідомчих управлінь водного господарства. Сформовано аварійні
бригади, за якими закріплено автотранспорт, механізми.
Направлені листи до райдержадміністрацій, міських, сільських та
селищних рад, організацій, райавтодорів, власників інженерних споруд, нафтота продуктопроводів, з вимогою своєчасного виконання робіт з розчистки
водотоків, придорожніх кюветів, розчистці підмостових отворів, та місць
переходів інженерних комунікацій через водотоки.
Працівниками управлінь проводилася роз’яснювальна робота з
населенням, роздавалися пам’ятки, друкувалися статті в газетах, проводилися
виступи на радіо та телебаченні.
В рамках «Плану заходів щодо поліпшення роботи облводресурсів,
управлінь водного господарства та ГГМЕ в частині забезпечення ефективного
управління водними ресурсами Львівської області на 2015 рік» Львівським
облводресурсів обстежено 273 водних об’єктів, встановлено їх технічний та
екологічний стан, впорядковано та розчищено 46 джерел та витоків річок,
проінвентаризовано 6 джерел, розроблено та погоджено 2 паспорти водних
об’єктів загальнодержавного значення.
Одним з напрямків роботи є контроль за сплатою до місцевих бюджетів за
оренду водних об’єктів загальнодержавного значення та своєчасним
оформленням орендарями договорів оренди на водні об’єкти. До місцевих
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бюджетів за надані в оренду ставки у звітному періоді надійшло 41,8 тис. грн..
(32,9 тис.грн. у відповідний період минулого року).
Фахівцями управлінь водного господарства проводився постійний
моніторинг ділянок річок та гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі,
велось спостереження за рівнями води.
Розроблено, затверджено і погоджено з водокористувачами режими
роботи на 19 водосховищ області, а також встановлено режими роботи 214
ставків для 35 водокористувачів області, які здійснюють рибогосподарську
діяльність відповідно до виданих їм дозволів на спецводокористування.
За І квартал 2015 року прийнято 617 звітів форми 2- ТП (водгосп) «Про
використання води»
Згідно статистичних даних форми 2 – ТП (водгосп) в І кварталі 2015 року
забір води з природних водних об’єктів Львівської області залишився на рівні І
кварталу 2014 року і становить 62,19 млн. м3.
В поточному кварталі забір підземних вод зменшився на 1,96 млн. м³, з
40,30 млн. м3 в І кварталі 2014 р. до 38,34 млн. м3 в І кварталі 2015р. Забір
поверхневих вод збільшився на 1,97 млн. м3 і становить 23,85 млн. м3.
Згідно даних 2-ТП (водгосп) в І кварталі 2015 року водокористувачами
Львівської області було перераховано в державний бюджет збору за спеціальне
водокористування 6 млн. 492 тис. грн.
До Львівського облводресурсів було представлено 20 клопотань щодо
видачі висновків на отримання дозволів на спецводокористування, після
перевірки видано 9 позитивних і 3 негативні висновки. А також розглянуто 3
поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
для підприємств комунального господарства.
Протягом звітного періоду організаціями Львівського облводресурсів
здійснювались роботи з ведення моніторингу якості поверхневих вод, стану
сільгоспугідь і прилеглих територій.
У І кварталі 2015 р. лабораторія моніторингу вод та грунтів Львівської
гідрогеолого-меліоративної експедиції проводила контроль якості поверхневих
вод за гідрохімічними та радіологічними показниками в 17 пунктах
спостережень, виконано 1811 вимірювань.
В рамках проведення акцій Місячника озеленення, прибирання та
благоустрою та День довкілля станом на 23.04.2015 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 сміттєзвалищ на землях водного
фонду; посаджено 506 дерев та 224 кущів та ін.
22 березня 2015 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. А також розпочато
міжнародний басейновий конкурс «Барви Дністра», організатором якого
виступає Львівське облводресурсів.
Зусилля Львівського облводресурсів та підвідомчих структурних
підрозділів у першому кварталі 2015 року були спрямовані на забезпечення
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сталої, безаварійної роботи міжгосподарських державних меліоративних
систем, протипаводкових захисних споруд та пропуску можливої весняної
повені.
Підвідомчими управліннями продовжуються 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 станом на 1 квітня 2015року
становлять: площа підготовки систем – 428,1 тис.га (86% завдання), очистка
каналів міжгосподарської меліоративної мережі – 22,1 тис.м.куб (63%
завдання), очистка каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі –
28,9 тис.м.куб (104 % завдання), бетонні роботи – 6,1 м.куб (58 % завдання),
підготовлено 8 насосних станцій (80% завдання), ремонт гідропостів – 3 шт. (14
% завдання), ремонт ГТС на міжгосподарській меліоративній мережі - 203 шт
(45 % завдання), ремонт ГТС на внутрішньогосподарській меліоративній
мережі – 17 шт (46 % завдання).
Станом на 1 квітня 2015 року по Львівському облводресурсів обсяги робіт
з поточного ремонту на міжгосподарській мережі виконані на суму 126,8
тис.грн. (у І кварталі 2014 році 47,5 тис. грн.), у тому числі за рахунок коштів
спецфонду на суму 111,9 тис.грн. ( у І кварталі 2014 року 46,9 тис. грн.).
Найбільше на роботи з поточного ремонту спрямовано коштів Жовківським
УВГ (27,2 тис.грн), Сокальським УВГ (5,9 тис.грн), Дрогобицьким УВГ (3,7
тис.грн).
За три місяці 2015 року виконано завдання наказу Держводагентства від
02.02.2015р. № 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 – 4,9 тис. куб. м,
що становить 6% річного плану;
ремонт гідротехнічних споруд - 48 шт.(5% завдання на рік);
проведення лабораторних вимірювань показників якості поверхневих вод 395 од. (27% річного завдання).
Проводиться співпраця з сільгосптоваровиробниками та землевласниками
щодо укладання договорів на послуги з подачі води на зволоження. За перший
квартал заключено протоколів-намірів та договорів на площу 15,1 тис.га,
фактично надано послуг з подачі води на зволоження на площі 3,7 тис.га (14%
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.
Станом на 1 квітня 2015 року в організаціях Львівського облводресурсів
нараховується 165 одиниць автотранспортних засобів та механізмів, з них 21
одиниця легкових автомобілів, 7 одиниць автокранів, 68 одиниць
автотранспортних засобів, 18 тракторів, 21 екскаваторів, 18 бульдозерів, 12
тракторів з екскаваторним обладнанням.
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Протягом І кварталу 2015 року проведений частковий ремонт техніки та
забезпечено використання її 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 звітній період зароблено 443,7 тис. грн.., що становить 296% до рівня
минулого року ( 149,9 тис. гривень). Землерийною технікою виконано робіт
29,7 тис. м3 (26,6 тис. м3 – в І кварталі 2014 р.). Зароблено 193,0 тис.гривень
(78,8 тис. гривень в І кварталі 2014 р.).
Виробіток на один екскаватор склав 0,65 тис. м3, на один бульдозер
0,9 тис.м3.
Тракторами без навісного обладнання та тракторами з екскаваторним
обладнанням відпрацьовано 491 мотогодин роботи (208 мотогодини - в І
кварталі 2014р.). Зароблено 49,7 тис. гривень (13,1 тис. гривень в І кварталі
2014 році).
Вантажними автомобілями перевезено вантажів на суму 201,0
тис.гривень (57,9 тис. гривень в І кварталі 2014 р.).
На балансі підвідомчих організацій знаходиться 13 насосних станцій, які
у І кварталі 2015 року не були задіяні в роботі, через відсутність потреби.
За звітний період використано електроенергії 60,0 тис.квт.год на суму
94,6 тис. грн., газу 24,5 тис.м3 на суму 207,3 тис.грн., вугілля 15,6 тон та дров
373,5 щ. м3 на суму 122,3 тис. грн.
На заходи з охорони праці за звітний період використано 29,4
тис.грн.(19,1 тис. грн. у І кварталі 2014 року) або 22,6 грн. (14,1 грн.у І кварталі
2014 р.) на одного працюючого.
Стан забезпечення спецодягом становить 94,4 % 87,0% та спецвзуття 75,6
% (74,3% ) від повного забезпечення, через відсутність бюджетного паспорту у
І кварталі , що унеможливило проведення оплати.
Із загального фонду державного бюджету Львівське облводресурсів за І
квартал 2015 року профінансоване в сумі 9.5 млн. грн., що на 0,5 млн.грн.
менше ніж у відповідному періоді минулого року.
Із профінансованих коштів 99 % припадає на захищені статті видатків.
По спеціальному фонду за І квартал 2015 року надходження коштів
складає 648,9 тис. грн.., що становить 6,8 % до бюджетного фінансування.
Надходження на 426,1 тис. грн. більші, ніж за І квартал 2014 року (222,8 тис.
грн.).
З коштів спеціального фонду на покриття дефіциту загальний фонд
спрямовано 325,8 тис. грн., що на 135,7 тис. грн. більше, ніж за І квартал 2014
року (190,1 тис. грн.).
Для утримання та розвитку водогосподарського комплексу особлива
увага приділялась залученню коштів з інших джерел. За І квартал 2015 року
залучення коштів становить 448,8 тис. грн., що на 277,6 тис. грн. більше
відповідного періоду 2014 року.
Організації Львівського облводресурсів протягом звітного періоду
забезпечували своєчасні та у повному обсязі розрахунки з бюджетом. За І
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квартал 2015 року внесено 808,3 тис. грн., в тому числі до державного бюджету
внесено 164,7 тис. грн. Недоїмка по платежах до бюджету відсутня.
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
квітня 2015 року становить 19,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість на 01
квітня 2015 року становить 419,5 тис. грн., в тому числі прострочена – 370,7
тис. грн. через відсутність кошторисних призначень на поточний рік
(водопостачання сільських населених пунктів та GPS).
Проведеними зустрічними звірками ДФІ у І кварталі 2015 року виявлено
завищення вартості робіт, виконаних у 2014 році, на суму 3,7 тис. грн., які
відшкодовані у повному обсязі.
Штатна чисельність працівників становить 1514 посад при потребі 2050
посад. Фактично зайнято 1333,5 штатні посади, вакансії 180,5 од.
Середньомісячна заробітна плата працівників складає 1636 грн.
Протягом звітного періоду у Львівське облводресурсів надійшло 602
документи, у тому числі документи з Держводагентства України - 89 док.,
місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування– 150 док. та
інших організацій.
Завдання, визначені актами законодавства, актами та дорученнями
Президента України і Кабінету Міністрів України, у запитах та зверненнях
народних депутатів, перебували на постійному контролі та виконувалися в
установлені строки.
У Львівському облводресурсів забезпечувався своєчасний документообіг,
постійно здійснювався контроль та випереджувальний моніторинг стану
виконання доручень вищих органів влади, міністерств, відомств,
водогосподарських організацій.
З метою забезпечення своєчасного і якісного виконання доручень з
керівниками структурних підрозділів на нарадах розглядались питання
виконавської дисципліни.
Діяльність Львівського облводресурсів висвітлювалася засобами масової
інформації.
Львівським облводресурсів та управліннями водного господарства
здійснювалась робота з висвітлення водогосподарських проблем через ЗМІ.
Протягом звітного періоду було надруковано 27 статей фахівців
водогосподарських організацій, в яких висвітлено водогосподарські питання та
проблеми. Фахівці Львівського облводресурсів взяли участь у 10 передачах на
телебаченні та радіо.
Управлінням забезпечуються права широких верств населення на доступ
до публічної інформації, що знаходиться у володінні Львівського
облводресурсів. Протягом
січня - березня 2015 року до Львівського
облводресурсів надійшло 5 запитів на отримання публічної інформації, а саме :
4 – від громадян , 1 – від організацій. Три запити отримані електронною
поштою, 2 – поштою.
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У запитах порушувались питання, щодо надання інформації про наявність
та стан водних об’єктів Львівської області, відведення земельної ділянки під
забудову в межах ПЗС, дотримання правил та норм користування водними
об’єктами, надання роз’яснення щодо накладення штрафних санкцій за
перевищення показників ГДС зафіксованих у звіті форми 2-ТП(водгосп).
Відповіді на запити надавалися відповідно до вимог Закону України «Про
доступ до публічної інформації» та у визначені строки.

6

