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за I пiврiччя 2022 року

Ваrкливим напрямком дiяльностi Щнiстровського басейнового управлiння
водних pecypciB е постiйний монiторинг технiчного стану водогосподарських

об'ектiв зони обслуговування, в тому числi комун€lJIьних та iнших власникiв.

для визначення гiдрологiчноi ситуацii, технiчного стану гiдротехнiчних

споруд фахiвцями управлitlня в першому пiврiччi 2о22 року проведено монiторинг
(з виiздом на об'скти та дисТанцiйно) бiлыше 400 водогосподарських об'ектiв.

пiсля паводкiв попереднiх pokiB на сьогоднi все ще залишаються

пошкодженими 116 протипаводковик об'ектiв, що знаходяться на балансi

lнiстровського Бувр, на вiдновлення яких необхiдно близько 415 млн. грн..

Першочергового вiдновлення потребують 24 об'екти, BapTicTb вiдновлення

яких I4l,З млн.грн.

Ремонтно-доглядовi роботи виконувалисъ силами руслових

ремонтуВалr,никiВ дiлыrицЬ. Виконаrlо зрiзуВанFIя та вирубку чагарнику на площi

89,7 га, проведеНо обкошування водогосподарських об'ектiв на площi l|7,1 г&,

проведено механiзовану очистку мiжгосподарських каналiв об'емом 5760 куб.м.,

вiдремонтовано з4 гiдротехнiчнi сlrоруди, проведено побiлку конструкцiй

гiдротехнiчгtих споруд загальною площело 795 кв. м., виконано бетоннi роботи
(замонолiчення швiв) загальним об'смом 0,06 куб.м., установлено кiлометровi та

пiкетажнi стовпчики 51 шт., проведено маркування гiдротехнiчних споруд 23 шт..

Фахiвцями дiльниць управлiння проводилася робота з органами мiсцевого

самоврядування (мiськими, селищними, сiлъськими радами) з питань утримання
внутрiшньогосподарськот мелiоративнот мережi, тrаявностi та технiчного стану

захисних водогосподарських об' eKTiB.

За II квартал 2022 року вiддiлом водних вiдносин та басейновоi взаемодii

отримано вхiдноi кореспонденцiт (в т.ч. до вiдома) в кiлькостi

246 шт., яку було розглянуто, опрацьовано i 
"uдu"о 

вихiдну iнформацiю, iз них 4

доручень Щержводаге}Iтства УкраIни.



ВiДпОвiдНо до доручення обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ та нач€шьника

УПРаВлiння вiддiлом виконуIоться документи органiв влади вищого рiвня (ДПУ,

КМУ, ВРУ, ii KoMiTeTiB, народних депутатiв УкраТни, MiHicTepoTB, вiдомств,

ОбЛаСНОТ раДИ, депутатiв обласноi ради в т.ч. контроль на них) за пiдписом голови

або першого заступника голови облдержадмiнiстрацii.

За II КВарТал 2022 року було виконано 4 таких документи, TepMiH виконання

ЯКИХ КОНТРОЛЮеТься вiддiлом контролю обласноТ державноi адмiнiстрацii,

РОЗГЛЯНУТО i надано iнформацirо на iнформацiйнi запити в кiлькостi 4 шт.;

ЗВеРНеННЯ Та СКарГИ Громадян в кiлькостi 7 шт., депутатськi звернення i депутатськi

ЗаПИТИ В кiлькостi 2 шт, якi надiсланi до lнiстровського БУВР та перенаправленi з

одА i ор.

Вiд Правоохоронних органiв надiйш,rло t4 листiв на якi було надано

iнформацiю.

На II квартал вiддiлом видано технiчнi умови, вiдповiдно до листiв, в

кiлькостi 2 шт. Подано висновки до управлiння мiстобудування та архiтектури

вiдповiдно до мiстобудiвноТ документацii у кiлькостi 16 штук.

У звiтному перiодi розроблено |74 режими роботи водних об'ектiв,

ВкЛЮчаючи режим роботи Чечвинського водосховища та Бурштинського

водосховищ.

Вiддiлом було опрацьовано матерiали, пiдготовлено та надано до

Щержводагентства УкраТни, з MeToIo залучення коtптiв з державного бюджету на

виконання першочергових заходiв для захисту вiд шкiдливоi дii вод на 2022 piK за

Загальнодержавною програмоIо КПКВК 2707070 <Захист вiд шкiдливоi дii вод

сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь, в тому числi в басейнi

р. Тиса у Закарпатськiй областi> пропозицii на фiнансування за КПКВК 2707070

оформленi вiдповiдно до Порядку використання коштiв, передбачених у

державному бюджетi для захисту вiд шкiдливоi дii вод сiльських населених пунктiв

та сiльськогосподарських угiдь, затвердженого постановоIо Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни вiд2З.02.201 1 М 1З7 (iз змiнами).

Також, вiдrrовiдrrо до наказу !{ержав}Iого u.."r.ruu водних pecypciB Украiни

вiд 18.02.2019 року J\Гч 28 <Про подання рiчноi звiтностi з питань управлiння

водними ресурсами> 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 Пру,. в межах Iвано-Франкiвськоi областi.

На виконання наказу ,Щержводагентства Украiни вiд 16 травня 2022 рокУ J\b

44 про затвердження плаIrу заходiв, з урахуванням наказу f{ержводагентства }l'g

1 105 вizд 18 грудI{я 2020 року щодо затвердхtеного плану-графiку процесу

розроблення просктiв шланiв угlравлirrлrя рiчковими басейнами, f{HicTpoBcbкe БУRР

здiйснюе роботу щодо пiдготовки Плану управлiння рiчковим басейном Щнiстра

вiдповiдно до плану робiт Щнiстровського БУВР на 2022 р. (пiдготовка Програми

заходiв при розробленнi Плану управ.тIirrня рiчковим басейном f{HicTpa На перiод

2025-20З0 роки та враховуючи планування заходiв у рамках военного та

вiдбудовного перiодiв).

KpiM ToI,o, вiддiл водних вiдносин та басейновоi взаемодii брав акТиВнУ

участь в пiдготовцi та безпосередньо в проведеннi наступних свят та заходiВ:

- BcecBiTHboгo /]FIя Ijоди [Ia тему: <Пiдземнi води>;

- Щень еднаtrня.

- Конкурс <Барви Щнiстрa>;

- Басейнова рада Щнiстра;

- <N[iяtнаролний день /[HicTpa>;

- <,.Щень довкiлля>;

- Мiясвiдомча комiсiя по узгодженню реrкимiв роботи водосхоВиЩ

комплексного призначення та водогосподарських систем у раЙонi баСеЙну

рiчки /{HicTep;

- </[ень виIIIиваIIки.

ЩодО вiдзначеНня ВсесВiтньогО l\ня води були провеленi заходи спрямованi

на пiдвиlцення екологiчноТ свiдомостi i обiзнаностi громадськостi ЩоДО ПРОбЛеМ,

гIов'язаних з водним фактором в рамках вiдзначення.

В рамках проведення Дня еднання вiддiлом вiдзначено пiдняттям

щержавного Прапора Укратни i доеднанням о 10:00 до спiльного виконання

Щержавного Гiмну УкраТни.



У другому KBapTaJIi 2022 року .Щнiстровським БУВР було вiдзначено

переможцiв МiжнародногQ басейновоl,о конкурсу <Барви ,.Щнiстра - 2021->> пiд

девiзом <<Захистимо бiорiзноманiття - збережемо палiтру природи!>.

Стартував XIII Мiжнародний басейновий конкурс <<Барви Щнiстрa> пiд

девiзом <Спiльна piKa - спiльне майбутнс!>>.

27 травня 2022 р. проведено засiдання басейновоi ради .Щнiстра, приурочене

до Мiжнародного дня,Щнiстра. Пiд час засiдання учасники розглянули питання:

- Представлення проекту Методичних рекомендацiй щодо встановлення

екологiчних цiлей та розробки програми заходiв Плану управлiння рiчковим

басейном Щнiстра.

- Виконання державного монiторингу МПВ басейну Щнiстра в умовах

военного стану.

Що Мiжнародного дня Щнiстра фахiвцями з метою популяризацii заходу та

виховання дбайливого ставлення до водних pecypciB було проведене заняття для

дошкiльнят в садочку кТелесик), а також здiйснено екологiчну акцiю з прибирання

берегiв рiчок.

Фахiвцями вiддiлу до Щня довкiлля здiйснено прибирання вiд побутових

вiдходiв берега рiчки Бистриця Надвiрнянська у селi Грабовець Богородчанського

району.

02 червня 2022 р. проведено засiдання Мiжвiдомчоi KoMiciI по узгодженню

режимiв роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських

систем у районi басейну рiчки Щrriстер.

Пiд час засiдання учасники розглянули питання:

-Iнформацiя про гiдрологiчну ситуацiю в басейнi рiчки Щнiстер на лiтньо-

осiннiй перiод 2022 року.

- Iнформацiя про якiсть поверхневих вод в басейнi рiчки Щнiстер.

- Погодrкення режимiв роботи водосховищ комплексного призначення та

водогосподарських систем у районi басейну рiчки Щнiстер.

fiля працiвникiв водного господарства в Щнiстровському БУВР вiдбулося

вручення вiдзнак rrайкращим працiвникам ru .riд.уrками минулого року.



'Гакоrк вiддiлом прослухано курс лекцiй на тему: <<Плани управлiння

РiЧкОвим басейном)), а також взято участь у низцi вебiнарiв та нарад в онлайн

рех<имi.

Впродовхс I пiврiччя 2022 року лабораторiеrо було проаналiзовано 1268 проб

Та ВИКОНаНО 59474 вимiрювань показникiв якостi поверхневих, грунтових i

ЗВоротних вод та пок€Lзникiв склалу i фiзико-хiмiчних властивостей грунтiв.

На ВИкоНаIIня Наказу Щерясводагентства Украiни <Про впровадження

Порядку здiЙснення дерх(авного монiториЕIгу вод) J\Ъ 5 вiд |2.0|.2О22 та за I

пiврiччя 2022 року було проаналiзовано 1405 проб води та виконано З8962

вимiрювань BMicTy забруднrоIочих речовин дJIя визначення хiмiчного стану масивiв

поверхневих вод в басейнах Щнiстра, Вiсли , Щунаrо та Щнiпра.

При здiйсненнi договiрних робiт лабораторiсю проаналiзовано 119 проби

ЗВоротних, поверхневих та шiдземних вод i грунтiв та виконано

1614 вимiрювань. FIa спецрахунок управлiння за виконання договiрних робiт
надiйшло коштiв в cyMi З66,4 тис. грн.

Середньооблiкова чисельнiсть rrрацiвrrикiв Щнiстровського БУВР за I

пiврiччя 2022 року склала 206,0 одиниць, у тому по загальному фо"ду - 196,0

одиниць та по спецiальному фонду - 10,0 одиниць.

В.о. начальника управлiння олег коЗАРи/2
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pecypci в

[вано-Франкiвськ

!еряtавна органiзацiя (установа, заклад)

/{ержавне агентство водних pecypciB Уr<раТни

!iяльнiсть головних упllавлiнь (хед-оtЬiсiв)

Доло]юк 2

до Нацirrнального положенял (стандарту) бухгштерськOго
обltiку в лсржачttопtу cckтopi l0 l <полалrя фittаttсочоi
звiтностill

Ллтп (piK. ilticrltb. число)

за €flРПОУ

за КАТоТТГ

за КоПФГ

за КО!У
за КВЕ!

Форма ЛЪ2-дс

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за перulе пiврiччя 2022 року

,ýd--

коди
2022 0,7 0l

I3646270

UA26040 l 900 l 004576 l

425

з 8094

70.1 0

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l

,)
_) 4

доходи
Щохоdu в i О o(lM i HHIM опе 1l at.1 it'i

Бюджетнi асигнування 2010 20242808 l91 l8б70

[оходи вiд надання послуг (вlлконання робiт) 2020 649469 529500

!оходи вiд продажу акr,l.tвitз 20з0 9l 222з4
Фiнансовi доходи 2040

Iншi дохtlди вiд обмiнних t_ltlepiuliй 2050 24625 I l4,70

Ycbozo doxodiB Bid oбMiHttux операцiй 2080 209 l 6993 l 968 l 874

,Щохоdu Bid необмiннuх операt4iй

Податковi надходження 2090

Неподатковi надходження 2l00
Трансферти 2l l0 300000
Надходження до державних цiльових фондiв 2120

Iншi доходи вiд необмiнних операцiй 2l з0

Усьоzо doxodiB Bid необмiннttх операцiй 2I 70 з00000
ycbozo doxodiB 2200 209l699з l99fi l t{74

витрдти
В шпраmu за об.мi н HttMu о tt е 1l а t 1 i ямu

Витрати на виконання бюдll<оr,tlttx програм 22|0 20848 l з8 |925,752l
Витрати на виготовлення прtlдукцii (надання послугl виконання
робiт)

2220 ,70744J
] l l9l65

Витрати з продажу активiв 22з0

Фiнансовi витрати 2240

Iншi витрати за обмiнними tlперацiями 2250 66299 4264l
Усьоzо вumраm зо oбMiltttttMu оltеlлацiямtt 2290 2l621884 214l9з27



Вumра пl tt за необмiн н tblt tt о п с pct ц i яrt,tu

Трансферти 2300

Iншi витрати за необмiнttипtlt tlпсрацiями 2з10 I 05833 17400
Усь оzо в ч m р а пt з а н ео б.tt i н н u.tt t t о п ер ацiя м u 2340 l 05833 ,7,740о

Усьоео вчtпрапt 23 80 21,72,7717 2l49672,7
Профiчит/лефiцит за звiтп пir перiод 2з90 _8 l 0724 _ l 5 l48-53

I

ч-.,

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ(КОШТОРИС}) ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ К.IIАСИФIКАЦIеЮ ВИДДТКIВ ТД

III. виконАння БюджЕту (кошторис})

рiзниця
(графл 7

MiHyc графа
6)

L[iльовi фонлll

На dxo dэrcен н я Фe1lltca внu х лlll ып u,t
фонdiв

надходження Пснсiйною фон"rу
YKpaiHlr

2570

2580

крЕдишtsАннrI БюджЕту

Hal'IпteHyBaH ня показника Код
рядка

за звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

l 2 з 4
Загальнодержавнi функцi'i 2420

Оборона 24з0

Громадський порядок, безпека l,а оудова влада 2440

Економiчна дiялькiсть z450 21,72,7,7l,| 2l496727
Охорона навколишнього природного середовища 2460

Житлово-комунальне госполарство 24,70

Охорона здоров'я 2480

ffуховний Ttr фiзичнлIй p(I]B 1,1,1,()l( 2490

OoBiTa 2500

Соцiальний захист та соцiа.пьнс забсзпечення 25|0
УСъоГо: 2520 21,727117 2l496727

поdапlковi наi.tооJкення

H"r*)**d -r-"о*
Д"-"^" ," ,"**l 

",пlдпрllсfrtнllцько| дlяльнош

Адмirriстративtti збори та плате;кi,

дохоли вiл trекомерцiйноi
rcсподарськоi дiяльнштi

фактичпа
сума

виконання за
звiтний
перiод

фактична
сума

виконання за
звiтнrlй
перiол

EIiJf,jilE

fiffi



Нцходження Фонду
загальнmбов'язкового державнuю
соцiшьного ирuування Украiни на
випадок бсзробiпя

2582

Надходження Фон,ау couiалbHot,o
mрахування Украiнп

258з

Iншi надходжсння 2590

Усьо:о 0oxoiiB 2600

витрАти
оплата працi i нарахування на
заробiтtlу плату

26l0

Влtкористання ToBapiB i послуг 2620

Обслугчвування боргових зчбон' я rлпь 26]()

Поточнi трансферти, з них: 264()

оргаIIам державllого управлlllllл lltlllllx
piBrriB

2(i4 l

соцiмьне забезпечення 2650

Iншi поточнi видакlr 2( 60

Нерозподiлеlli видатки 26,1o

ПрIrлбання основного KaIIilct1 2680

Капiтшьнi трансферm, з них: 2690

opraнaМ державноrc управлiння iHrшltx
piBHiB 2.69l

Внутрiшне кредитування 21о0

Зовнiшне кредлtтування 21 |0

Ycbozo вuпtрапt 2780

п псрlод 2790\z-

Керiвник (посадова особа)

Головнtt й бухгалтер (cl lсцiit, r ic r .

на якого пOкладено вик()llаIltIя
обов'язкiв бухгалтерськсli с;rужби)

олеz КоЗАР

олеz ЛУЦIВ

IЧ. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

С,гаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 3 4

Витрати на оплату працi 2820 l 5724 l 88 l52зз027
Вiдрахування на соцiал btt i заrхо.tцt.l 28з0 зз6,70,7 5 3 l 30700
MaTepiMbHi витрати 2840 24зз944 2988926
Амортизаuiя 2850 30378 240зз
Iншi витрати 2860 66299 4264l

2I621884 2|4l9з2,7

Е;т+4#Е

ffi

Усього 2890


