
IНФОРМАЦIЯ ПРО РЕЗУЛЪТАТИ ДIЯЛЬНОСТI
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за I кварта л 2022 року

Важливим напрямком дiяльностi,Щнiстровського басейнового управлiння
водних pecypciB е постiйний монiторинг технiчного стану водогосподарських
об'ектiв зони обслуговування, в тому числi комунЕtльних та iнших власникiв.

на виконання доручень Щержводагентства Украiни та Iвано-Франкiвсъкоi
обласноi державноi адмiнiстрацiт фахiвцями управлiння в першому кварталi 2о22

року проведено монiторинг (з виi'здом на об'екти та диотанцiйно)
312 водогосПодарських об'ектiв, в тому числi : Галицькоi дiльницi
88 об'ектiв, КоломиЙськоТ дiльницi 4l об'ект, Заболотiвськоi дiльницi
79 об'ектiв, Лисецькоi дiльницi _ 104 об'скти.

ПiСЛЯ ПаВОДКiВ ПОПеРеднiх poKiB на сьогоднi все ще залишаються
пошкодженими I07 протипаводкових об'ектiв, що знаходяться на балансi

!нiстровського БувР на загапЬну сумУ близько 390 млн. грн..

Першочергового вiдновлення потребують 24 о6'екти на суму |4|,3 млн.грн.

Ремонтно-доглядовi роботи в I кварталi 2О22 року виконув€lлись силами

руслових ремонтувальникiв дiльниць. Виконано зрiзування та вирубку чагарнику
на70,1га, а також вiдремонтовано 7 гiдротехнiчних споруд.

Фахiвцями дiльниць управлiння проводилася робота з органами мiсцевого
самоврядування (мiськими, селищними, сiльськими радами) з питань утримання
внутрiшньогосподарськоi мелiоративноi мережi, наявностi та технiчного стану
захисних водогосподарських об'ектiв.

ВiддiлоМ ведення водного кадастру та монiторинry вод за I квартал 2О22року
булО розглянУто та наданО 25 рекомендацiй i пропозицiй, щодо можливостi видачi

дозволу на спецводокористування, також наданi 2 рекомендацii i пропозицii, щодо
погоджеНня iндивiду€Lльних технологiчних нормативiв використання питноi води.

за I квартал 2022 року вiддiлом водних вiдносин та басейновоi взаемодii
отримано вхiдноi кореспонденцii в кiлькостi 3 Шт, яку було розглянуто,
опрацьовано i надано вихiдну iнформацiю, iз них 3 доручення Щержводагентства
Украiни, 2 окремих доручень вiд ОМ.



за I квартыт 2022 року вiддiлом водних вiдносин та басейновоi взаемодii
отриманО вхiдноi кореспоНденцiI в кiлькостi 146 шт., яку було розглянуто,
опрацьовано i надано вихiдну iнформацiю, iз них 4 доручення .щержводагентства
УкраТни.

ВiДПОВiДНО ДО ДОрУчення обласноi державноi адмiнiстрацii та начальника

управлiння вiддiлом виконуються документи органiв влади вищого рiвня (дпу,
кму, вру, u KoMiTeTiB, народних депутатiв Украiни, MiHicTepcTB, вiдомств,
обласноi Р4ди, депутатiв обласноi ради в т.ч. контроль на них) за пiдписом голови
або першого заступника голови облдержадмiнiстрацii.

За I квартал 2022 року було виконано

яких контролюеться вiддiлом контролю

розглянутО i наданО iнформацiю на iнформацiйнi запити в кiлькостi З шт.;
звернення та скарги громадян в кiлькостi 7 шт., депутатськi звернення i депутатськi
запити в кiлькостi 2 шт., якi надiсланi до Щнiстровського БувР та перенаправленi з
одА i ор.

вiд правоохоронних органiв надiйшло 11 листiв на якi було надано
iнформацiю.

на I квартал вiддiлом видано технiчнi умови, вiдповiдно до листiв, в
кiлькостi 1 шт. Подано висновки до управлiння мiстобудування та архiтектури
вiдповiдно до мiстобудiвноТ документацii у кiлькостi 7 штук.

У звiтному перiодi розглянуто проектну документацiю в кiлькостi 2 штуки,

розробленО 52 режимiВ роботИ водних об'ектiв, включаючи режим роботи
Чечвинського водосховища та Бурштинського водосховищ.

вiддiлом було опрацьовано матерiали, пiдготовлено та надано до
,Щержводагентства УкраiЪи, з метою зЕlлучення коштiв з державного бюджету на
виконання першочергових заходiв для захисту вiд шкiдливоi дii вод на 2о22 pik за
Загальнодержавною програмою кпквК 27о7о70 <<Захист вiд шкiдливоi дii вод
сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь, в тому числi в басейнi

2 таких документiв, TepMiH виконання

обласноi державноi адмiнiстрацii,

р. Тиса у Закарпатськiй областi> пропозицii на фiнансування за КПКвк 270707о
оформленi вiдповiдно до Порядку використання коштiв,

захисту вiд шкiдливоi дii вод сiльських

передбачених у
державному бюджетi для населених пунктiв



та сlльсЬкогосподарських угiдь, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд23.02.2011 Л9 137 (iз змiнами).

Також, вiдповiдно до наказу.Щержавного агентства водних pecypciB Украiни
вiД 18,02,2019 року J\! 28 кПрО подання рiчноi звiтностi з питань управлiння
водними ресурсамш вiддiлом було опрацьовано та подано вiдповiдно встановленоi

форми та у визначенi строки рiчний звiт з питань управлiння водними ресурсами в
межах рiчкового басейну Щнiстра та рiчний звiт з питань управлiння водними
ресурсами по басейну рiчки Прут в межах Iвано-Франкiвсъкоi областi.

kpiM того, вiддiл водних вiдносин та басейновоi взаемодii брав активну
участЬ в пiдготовцi та безпосереднъо в проведеннi наступних свят та заходiв:

- Всесвiтнього дня води на тему: <Пiдземнi водп>;

- ,.Щень Сднання.

Щодо вiдзначення Всесвiтнього ,.Щня води були проведенi заходи спрямованi
на пiдвищення екологiчноI свiдомостi i обiзнаностi громадськостi щодо проблем,
пов'язаних з водним фактором в рамках вiдзначення.

В рамках проведення Дня еднання вiддiлом вiдзначено пiдняттям
.щержавного Прапора Украiни i досднанням о 10:00 до спiльного виконання

!ержавного Гiмну Украihи.

також вiддiлом прослухано курс лекцiй для пiдвищення квалiфiкацii на тему:
<Плани управлiння рiчковим басейном), а також взято участь у низцi вебiнарiв та
нарад в онлайн режимi.

Одним з прiоритетiв в дiяльностi Щнiстровсъкого БувР е виконання
програми державного монiторинry вод в басейнах Щнiстра, Вiсли та ýнаю
лабораторiею монiторингу вод Захiдного регiону.

Впродовж I кварта.пу 2о22 року лабораторiею було проаналiзовано З9б проб
та виконано 19807 вимiрювань показникiв якостi поверхневих, фунтових i
зворотних вод та показникiв складу i фiзико-хiмiчних властивостей црунтiв.

на виконання Наказу .щержводагентства Украiни <про впровадження
ПорядкУ здiйснення державного монiторинry вод) J\гэ 5 вiд 12.01.2022 та за I
кварт€rл 2022 року було проаналiзовано 587 проб води та виконано 28g7l
вимiрювань BMicTY забруднюючих речовин для визначення хiмiчного стану масивiв
поверхневих вод в басейнах Щнiстра, Вiсли , Щунаю та Щнiпра.



ТаКОЖ За ЗВiТНИй ПеРiОд було вiдiбрано 1б проб фунтових вод та виконано
304 вимiрювань хiмiчних, фiзико-хiмiчних покЕlзникiв стану якостi грунтових вод.

При здiйсненнi договiрних робiт пабораторiею проанапiзовано 65 проб
зворотних, поверхневих та пiдземних вод i грунтiв та виконано
909 вимiрювань. На спецрахунок управлiння за виконання договiрних робiт
надiйшло коштiв в cyMi 228,5 тис. црн.

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв ,Щнiстровського БувР за I квартал
2022 року склала 206,0 одиниць, у тому по загальному фонду - 199,0 одиниць та
по спецiалъному фонду -7,О одиниць.

Засryпник начальника управлiння Й' Олег коЗАР



!олчrчк l
до Нацiовмьяокl положенв, (стандаrry) бухгщтерсьt(ого
облiку в лсржавпому сскrюрi l01 <Подапшя фittаlIсошоi
звiтностill

Установа

Територiя

Органiзаrriйно-правова форма
господарювання

Орган державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжнtr

[HicTpoBcbKe басейнове управлiння водних
pecy__pc_iB

Iвано-Франкiвськ

Щержавна органiзац.iя (установа, заклад)

[ержавне агентсl-во водн их pecypciB Yxp_a_iH и

fliяльнiсть головних управлiнь (хед-оtьiсiв)

БАлАнс
на 01 квimня 2022 року

за КоПФГ

за KOflY
за KBEfl

Дап (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ

за КАТоТТГ

коди
2022 04 0l

|з6462,70

UA260401900l004576 l

425

38094

70.1 0

Форма ЛЬl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 3 4

1000 25з,7209з,] 25з688,775
ltepBicHa варпticttlt 1 00l 522646з,70 522lз241,7
з|lос 1 002 2689254зз 26844з642

I нв есtпuцiй н а нерухомiспlь : I010
t,t ер в i с, t t ct в ct р пt i с пl. ь l()l1
зl1()с l012

Н e,tl аtп ер i м ь н i ак m ч в u : l 020 85185 85l85
tte р в i с, t l rl в ар tl,ti с ltt t l()2l 9303 l 9303 l
на ко 11 l.t ч е н а ам tlp tt,t tLз а цiя, l ()22 1846 ,7846

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1 030 60535540 6055з l 43
fioBzo cmpo KoBi бiолоziчt ti акmuвu : 1040

l1epBlcHa варmlсlпь I04 ]
tl а ко 11 Ll L! сна a.l,t о р пl t tз а ц i я 042

Запаси 050 5785 1 зб 542897,7
Виробництво 060

-- ю90 -l
1095 

|

1100 *l

i
з201267981

Щовzосtпроковi фiнансовi iнвесtпuцii, у mому чuслi: 11l0
цiннi папери, KpiM акцiй 1ll1
акцiТ та iншi форми участi в капiталi l |l2

П rl mсlчrtа d ебimор сь ка заб орео в aHic m ь :

за розрахунками з бюджетом 1 l20
за розрахункамLI за ToBaplI, роботи, послуги l125 49728 22в950
за наданими кредитами llз0
за виданими авансами l lз5

3 l 9756080

ЕIilг.+н,тЕ

ffi



за розрахунками iз ооцiального страхування 1 40 81698 2,7з90
за внутрiшнiми розрахунками 1 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть l 50

Поточнi фiнансовi iнвест1.1цii l 55

Гроruовi л{ошппll mq ii еквiваленtпLr розпоряdнuкiв
бюdасеmнuх коulllэi.в mа depctcaBHllx цiльовчх фоrtdiв 1l;

нацiональнiй валюп| у mому чuспi в: 1 160 286,7882 26285lб
Kacl 11бI
казllачеLlспlвl I lб2 286,7882 26285|6
усmановсt.r банкiв 1 ]63
dорозi l]64
L н о з е.л,l н L1,1 ва.п lo п1 l 1 l65

Koultlltt бюdэrcеmiв пlа iHtttttx tqieHпliB Hcl;

сдиному казначейському рахунку 1 170

рач)нклLч в успtановах банкiв, у mому чцслi в: 1 175
ltац l о н ал ь н l Ll B{L,I ю l1l l I 176
lноземнlLl валюl11l 1 177

Iншi фiнаноовi активи l l80
Ycbozo зо розDiлом II 1 195 2999з08 2884856
I IL В И ТРЛТИ МДЙ БУТНIХ ПЕ PI ОДIВ 1200
БАлАнс 1300 32з126106 з22640936

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l ,)
J 4

I. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУJЬТА
внесений капiтал

г
1400|s22з672lзls22225448

Капiтал у дооцiнках 1410 з72|88
Фirлансовий результат l420 -262894з36 -26291,7204
Капiтал у пiдприемствах

1 4з0
Резерви |440
Щiльове фiнансування 1450 бз 105 10l бзl05l0l
Ycbozo за розOiлом I
II. зоБов,язАння
,Що в ео сmр о ко в i з о б о в' яз ання :

a 1415
тl-
| з22950166

за цlнними паперами 500
за кредитами 5l0
iншi довlrlотроltовi зобов'язttння 520

пото.tна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 5з0
По mочн i зо б ов'я з аrпl,я :

за плате)ками до бlодlrсету 540 4254 534 1

за розрахунками за товари, рtlботи, послуги 545 l91466
за кредитами 550
за одержаними авансами 555
за розрахунками з оплати працi 5б0 1,7444 22049
за розрахунками iз соцiального страхування 565
за внутрiшнiми розрахунками 570
iлlшi поточнi зобов'язання, з лtих: 1575 94242 8,7з5

за цtнними паперами 1576
Усьоео за розdiлом II I 595 |75940 227 5t) 1

ПI. ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ l 600



I v. д оход и млй ByTHtx п Е pI одI в 1700
БАлАнс 1800 з23|26106 з226409зб

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спецiалiст,
на якого пOкладено виконання
обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

роман Михдйлюк

олеz ЛУЦ]В

л

ffi-ffi



,Щолаток 2

до Нацiоямьцою положенн! (стандлрту) бухгщreрського
облiку в.лержавttолtу ceк.Фpi I0l <Подаltля фilrаrlсовоi
звlтнOстlD

Установа

Теритtlрiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювання

Орган державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

[HicTpoBcbKe басел"tновс управлiння воднI,Iх

р_есурс]в

Iвало_Франкiвськ

Щержавна органiзацiя (установа, заклад)

{ержавне агентотво водних pecypciB Украiни

Д!яльнiстьгoЛoвниxy"po"'1"o1*.л-"фi"i'l

fiпта (piK, мiсяць, число)

за еЩРПОУ

за КАТоТТГ

за КоПФГ

за КОflУ
за KBEfl

коди
2022 l tl+ Гоr

1з646210

UA26040 l 900 l 004576 l

425

38094

70.1 0

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за r кварmол 2022 року

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI
Форма N2-дс

л

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 J 4

цоходи
tt lxod u в i i облl i н Httx cl п ер ttt1 iti

Бюдrкетнi асигнування 2010 92,7"7887 807з607
[оходи вiд надання послуг (влп<онання робiт) 2020 2l07зl l 8з62 l

[оходи вiд продажу активiв 20з0 5l 9600
Фiнансовi доходи 2040
Iпшi доходи вiд обмiнних сlперацiй 2050 1 0862 5629
Ycbozo doxodiB Bid обмiннuх операцiй 2080 94995з1 8272457
,Щохоdu Bi d н.еоб.мi HHt tx операцi,й

ПодатItсlвi налходження 20L)()

Неподатковi надходження 2 00
Траr.lоферти 2 10
Надходяtення до державних цiльових фондiв 2 20
Тншi доходи вiд необмiнних операцiй 2 30
Ycbozo doxodiB BiD необмiннuх операцiй 2170
усьоео doxodiB 2200 94995з1 82,72457
витрАти
В u m р а п,t tl з а о б.ц i t t н Lt,l,t tt о tl е р ац i я,лl tt

В lлrllа,гt,t lla Bl{Kol{aнHrt бюдrItетних програм 22|0 9584,76l 85з5974
Витрати Еа виготовлення продукцii (надання послуг, виконання
робiт) 2220 35,7663 94з59"7

Витрати з продажу активiв 22з0
Фiнансовi BpITpaTLI 2240
Iншi витрати за обмiнними сlперачiями 2250 41711 24046
Ycbozo вumраm за обмiнtluмu операцiямч 2290 9984 1 35 950зб1,7

#ffi



Вu пl р а пl tt з а н е oбMiHHtt,tttt о пер ац i ямu
Трансферти 2300
ltlшi витрати за необмiнtlип,tи операцiями 2з10 52216 з,7846
Усьоzо вuпlраtп за необмiннuмu операцiяма 2340 522|6 з1846
Усьоzо ыlmраm 2380 1003635 l 954l463
Профiчит/лефiцит за звiтний перiод 2390 _5з6820 -1269006

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ(КОШТОРИСУ) ЗА ФИIКlЦОНАЛЬНОЮ КПАСИФIКДЦI€Ю ВИДДТКIВ ТД
крЕдитItsАннrI БюджЕту

III. виконАння БюджЕту (кошторис})

Найменування показника Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 J 4

Загальнt_lдержавн l функцii 2420
Оборона 24з0
Громадський порядок, безпека та оудова влада 2440
Економiчна дiяльнiсть 2450 1003635 l 954146з
Охорона навколишнього природного середовища 2460
Житлово-комунальне господарство 2470
Охорона здоров'я 2480
ffуховrrий та (liзичний розвиток 2490
OcBiTa 2500
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 25 10

УСъоГо: 2520 100з635 l 954l46з

Стаття Код
рядка

Загальний фонд Спецiальций фонд
план на

звiтний piK iз
урахуванням

змiп

фактпчна
сума

виконання за
звiтний
перiод

рiзниця
(графа 4

MiHyc графа
3)

план на
звiтний piK iз
урахуванням

змiн

фактична
сума

виконання за
звiтний
перiод

рiзниця
(графа 7

MiHyc графа'6)
1 2 J 4 5 6 ,7

8
доходи
По0аmKoBi нadxoЙltteння 2530

н е п о dаm ко в i l uлDхоOж е п п я 2540

.Ц,оходrt вiд власностi та
пiдпрлtсмницькоi дiяльностi

254l

АдмiltiстративtIi зборlл tt платежi,
доходи вiд tteKoMepцitilloi
господарськоi дiлльностi

Itlшi ttеподатковi IIадходжеIIltя 254з

Влаонi надходжсння бюджотних
установ

2544

Щоюdu Bii операцiй э каtliпtалом 2550

Офiцiйнi пtрансферt ru, з HLt: 2560

вiд oplttliB державtltrго упllавлit tllя 256l

I_]iльовi t]lондп 251о

На dxodltceп пя iepatcoBH u х tliл ьо в ux
фопliв

2580

налхолжсння Пснсiйноrо фонлу
YKpaiHlt 258 l

,ffiН
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Надходлtення Фонду
]агilльнOобов'язкOв0I 0.цсl]жаsнOг0
сuIlitLпьного страхування YKpaiHlI на
вtлпtцок бсзробiпя

2582

LIалхолжсння Фонлу соцiаlьноtю
сr,рахуваttttя YKpaiHlt

258з

lншi надходжсння 2590

усьоzо dохоliц 2600

витрАти
Оплата пllацi i наlrахування на
заробiтllу ллату 26l0

13rtкорrtстання r,oBapiB i послуг 262о

Обслуговування боргових зобов'язань 26з0

Поточнi трансферги, з них: 2640

оргаIIаN{ державIIого управлitttlя illших
plBIIlB 264l

с]оцiмьне зtrбезпечення 2650

Iншi поточнi видатки 2660

lIерозподiлеlli видаткlл 26,70

Прlrлбання ocHoBHotT KaItiTaty 26[i0

Капiтuыti трансфергII, з них: 2690

opmIiaNl дер?кавного управлiння iнших
piBH iB 269l

Внутрiшнс кредитування 2100

Зовнiшнс кредllтувl}lпя 2,1l0

Ycboto Bttпtllattl 2780

Профiчuт/лсфiultт за звiтнrlii перiод 2790

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

ро.ман Михдйлюк

олеz JIУЦ]В

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спецiалiст,
на якого покладено виконання
обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 J 4

Витрати на оплату працi 2820 7 |28547 65 l 5997
Вiдрахування на соцiальнi заходIl 2830 1517599 1з96,765
Матерizrльнi витрати 2840 |29zбlб l565042
Амортизацiя 2850 з662 176,7
Iншi витрати 2860 4|,7 |l 24046
Усього 2890 9984 l з5 950з617
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