Інформація за І квартал 2016 року
Дністровсько-Прутське БУВР відповідно до законодавства забезпечує у
межах басейнів річок Дністер, Прут та Сірет реалізацію державної політики у
сфері управління, використання, збереження та відтворення водних ресурсів,
розвитку водного господарства, експлуатації водних об’єктів, гідротехнічних
споруд, державних меліоративних систем, вирішує разом з органами
виконавчої влади та іншими організаціями, установами, підприємствами
питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, а
також координує діяльність організації, що належать до сфери управління
Державного Агентства водних ресурсів України.
Штатна чисельність працівників (по загальному та спеціальному
фондах) Дністровсько-Прутського БУВР становить 334 чол., з них фактично
зайняті посади - 259,5 чол.
Джерелом оплати праці і матеріального стимулювання працівників
апарату Дністровсько-Прутського БУВР є фонд оплати праці, який
формується в межах кошторисних призначень на оплату праці загального та
спеціального фонду бюджету. Фонд оплати, праці штатних працівників
Дністровсько-Прутського БУВР за І квартал 2016 року становив 1707,4 тис.
грн. (загальний фонд - 1596,6 тис. грн.; спеціальний фонд - 110,8 тис. грн.).
Основна заробітна плата працівників встановлюється у вигляді
посадових окладів, що закріплені у штатному розписі, і не може бути
меншою від встановленої законодавством України мінімальної заробітної
плати. Додаткова заробітна плата працівників включає надбавки та доплати
до посадових окладів. Середня заробітна плата (загальний фонд) працівників
Дністровсько-Прутського БУВР за І квартал 2016 року становила 2227 грн.
на місяць, з них для ІТП - 3048 грн., для робітників - 1465 грн. на місяць.
Одним із основних завдань Дністровсько-Прутського БУВР є
нарощування обсягів платних послуг.
Протягом І кварталу 2016 року надійшло коштів на суму 350,8 тис.
грн., з них: платні послуги, які надаються бюджетними установами, що
належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів - 338,8
тис. грн.; послуги за оренду майна - 2,9 тис. грн., послуги від реалізації
майна - 9,1 тис. грн.
Крім того, за бюджетною програмою «Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» за І
квартал 2016 року надійшло з державного бюджету по загальному фонду
2669,8 тис. грн.
Без перебоїв виділялися та стовідсотково профінансовані видатки на
виплату заробітної плати і оплати енергоносіїв.
Кредиторська заборгованість порівняно з початком року в цілому
зросла на 40,9 тис. грн., дебіторська заборгованість порівняно з початком
року в цілому зросла на 24,9 тис. грн. (у зв’язку із наданням послуг в останні
дні звітного періоду, заборгованість не є простроченою і буде погашена
протягом наступного періоду).

Експлуатаційними організаціями Дністровсько-Прутського БУВР в
січні-березні 2016 року продовжувались виконуватися планові роботи на
міжгосподарських каналах, а саме:
- вирубано чагарнику 133 га;
- очищено від мулу міжгосподарських каналів, об’єм ручної очистки
200 м3.
Проводяться роботи по розчистці русла р. Старий Кордон в м.
Новоселиця, вартість виконаних робіт становить 41,8 тис. грн.
Роботи з підготовки осушувальних систем до вегетаційного періоду в
2016 році, станом на 01.04.2016 р. виконані наступним чином:
- осушувальні системи підготовлені на площі 83,0 тис. га при плані
108,5 тис. га;
- очищено каналів від замулення: на міжгосподарській мережі бДтис.м3
при плані 6,0тис.м3; на внутрішньогосподарській план 1,0 тис. м3 планується
виконати в квітні-травні 2016р.;
- ремонт гідротехнічних споруд: на міжгосподарській мережі 9 шт. при
плані 10 шт.; на внутрішньогосподарській мережі ремонт гідроспоруд не
заплановано;
- сплановано гребені та відкоси дамб в об’ємі 1,0 тис. м2, та здійснена їх
підсипка 0,5 тис. м3.
У підготовчий період роботи на міжгосподарській мережі
виконувались за рахунок спеціального рахунку. Всього направлено на ці цілі
150,0 тис. грн.
Меліоративний стан осушених земель в даний час оцінюється як
сприятливий, вологозапаси в кореневмісному шарі ґрунтів близькими до
норми, в окремих випадках недостатніми.
Водні ресурси. Дністровсько-Прутським БУВР в І кварталі 2016 року
надано 70 пропозицій щодо надання висновку щодо можливості видачі
дозволу на спеціальне водокористування (3 з них - негативні по причині
неможливості здійснення забору води з річок в необхідному об’ємі, оскільки
вони перевищують показники гідрологічних умов річок), погоджено 2
нормативи
використання
питної
води
житлово-експлуатаційним
підприємствам, розглянуто 8 проектів щодо відведення земельних ділянок
водного фонду, 7 звернень громадян. Розроблено 70 водогосподарських
балансів річок та їх ділянок (при підготовці матеріалів на видачу дозволів на
спецводокористування).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011
№106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових
платежів) та інших доходів бюджету» Держводагентство, згідно із
покладеними на нього повноваженнями, забезпечує здійснення постійного
контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та
місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів) від оренди
водних об’єктів (код бюджетної класифікації 22130000). За даними
Головного управління державної казначейської служби України у

Чернівецькій області в І кварталі 2016 року за оренду водних об’єктів (за
кодом бюджетної класифікації 22130000) надійшло 41033,96 грн.
За даними Головного управління Державної фіскальної служби у
Чернівецькій області станом на 01.04.2016 року до зведеного бюджету за
рентну плату за спец водокористування від оренди водних об’єктів надійшло
15960,00 грн.
Міжнародне співробітництво. Відбувається реалізація міжнародного
проекту «Попередження і захист від паводків у верхній частині басейнів
річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з
автоматичними станціями - EAST AVERT» MIS ETC 966 (термін реалізації
22 місяці). Протягом січня-березня було здійснено наступні заходи:
- завершується робота зі створення ГІС системи та моделюванню карт
можливих ризиків і небезпек;
- проведено підключення до електропостачання автоматичних станцій;
- 03.02.2016 року в м. Чернівці було проведено семінар із
зацікавленими сторонами по впровадженню проекту, де були присутні:
представники Головного Партнера (Міністерство навколишнього середовища
вод та лісів м. Бухарест), представники Партнера 4 (Національний інститут
гідрології та водного менеджменту м. Бухарест), представники Партнера 6
(Дністровсько-Прутське
басейнове
управління
водних
ресурсів),
представники Партнера 7 (Чернівецький центр з гідрометеорології),
представники
Партнера
8
(Державний
науково-технічний
центр
«Екоресурс»), представники органів влади та підрядних організацій;
- 04.02.2016 року в залі засідань Дністровсько-Прутського БУВР було
проведено робочу зустріч з представниками F оловного Партнера, Партнера 4,
6, 7 по обговоренню питань щодо подальшого впровадження проекту та його
завершення;
- 05.02.2016 року проведено огляд автоматичної станції в м.
Сторожинець Чернівецької області на р. Сірет для демонстрації
встановленого обладнання румунським партнерам;
- проводиться
калібрування
встановленого
обладнання
на
автоматичних станціях;
- проводиться монтаж гідрометричної переправи в м. Чернівці на р.
Прут;
- проведено огляд місць будівництва автоматичних станцій
працівниками управління та ін.
Проект «Захист довкілля міжнародних річкових басейнів». У січніберезні 2016 року продовжувалася робота по обробці матеріалів та
надавалися пропозиції до проекту Плану річкового басейна Прута.
Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього
середовища, що виконуються
22 березня Дністровсько-Прутське БУВР прийняло участь у
міжнародному круглому столі в рамках Всесвітнього дня води. Дана зустріч
проходила за участі фахівців Одеського облводресурсів, водогосподарських

організацій Республіки Молдова, громадських організацій, представників
екології та ін.
На зустрічі було піднято та розглянуто ряд питань щодо проведення
цьогорічного еколого-репродукційного попуску в пониззя Дністра; спільного
та раціонального використання транскордонних водотоків, а також було
розглянуто питання, які необхідно винести на зустрічах Уповноважених
урядів України та Молдови.
Сторожинецьким МУВГ в рамках відзначення Всесвітнього дня води
2016 організовано та проведено семінар в Сторожинецькому ліцеї на тему
«Вода та робота»; проведено нараду з нагоди відзначення «Всесвітнього дня
води 2016»; надруковано 3 статті в газеті «Збережімо та подбаймо про водні
ресурси», «Бережімо воду» та «Вода - джерело життя».
Працівники Новодністровського РУВР відзначили Міжнародний
день води, який проходив під гаслом «Вода і робота», згідно затверджених
заходів: проведено зібрання колективу за «круглим столом»; підготовлена
стаття «Вода - найцінніший природний ресурс», яка була направлена до 10
редакцій районних газет, території яких прилягають до Дністровських
водосховищ; проведено семінари в загальноосвітніх школах під гаслом «Вода
і робота» та ін.
В рамках відзначення 22 березня 2016 року «Всесвітнього дня води»
Кельменецьким МУВГ було проведено семінар в Кельменецькому ліцеї та
нараду на базі управління, а також екологічний захід з очистки берегу річки
Дністер від побутового сміття, тощо.
30 березня 2016 року в Новоселицькій районній державній
адміністрації, відбулося засідання, за участі представників ДністровськоПрутського БУВР, Чернівцірибоохорона, Департаменту екології та туризму,
Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної
адміністрації, голів сільських рад та суб’єктів господарювання, які
здійснюють рибогосподарську діяльність на орендованих водних об’єктах в
умовах дії Закону про Аквакультуру.
Основним завданням наради було обговорення питань щодо організації
заходів з експлуатації та дотримання режимів роботи ставків району для
належного водовідведення, проходження повеневих та паводкових вод у
весняно-літній період; приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства договорів оренди водних об’єктів; механізму передачі в
оренду водних об’єктів через районні та обласні державні адміністрації;
сплати податків в місцеві та державні бюджети; подачі звітності до органів
рибоохорони; дотримання усіх норм рибоохоронного, водного та земельного
законодавства, тощо.

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 квітня 2016 року
Коди
Установа

ДНІСТРОВСЬКО -П РУТСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ
РЕСУРСІВ_______________________________________________________________

за ЄДРПОУ

34519322

Територія

58013 М .ЧЕРНІВЦІ, Ш ЕВЧЕН КІВСЬКИ Й Р-Н, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМ ІЙСЬКА, 194Б

за КОАТУУ

7310136300

Організаційно-правова форма
господарювання

Державна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків
та кредитування державного бюджету

240 М іністерство екології та природних ресурсів

Код та назва типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність:
Одиниця виміру:

річна

квартальна,
грн. коп.

сі о

о'

за КОПФГ

8094

Код
рядка
2

АКТИВ
1
І. Н Е О БО РО Т Н І А КТИВИ

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду (року)
4

Нематеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість

110

174 566,00

174 566,00

Накопичена амортизація

111

282 637,00

282 637,00

Первісна (переоцінена) вартість

112

457 203,00

457 203,00
248 332 409,00

Основні засоби
Балансова (залишкова) вартість

120

248 224 110,00

Знос

121

141 863 083,00

141 864 531,00

Первісна (переоцінена) вартість

122

390 087 193,00

390 196 940,00

Балансова (залишкова) вартість

130

373 231,00

372 623,00

Знос

131

180 287,00

184 456,00

Первісна (переоцінена) вартість

132

553 518,00

557 079,00

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

140

19 539 285,00

19 539 285,00

Довгострокові фінансові інвестиції

145

-

-

150

405 519,37

382 239,88

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

315 876,29

314 958,51

Інші запаси

170

-

-

Дебіторська заборгованість

180

890 221,91

915 073,26
149 185,41

Інші необоротні матеріальні активи

II. О БО РО ТН І АКТИВИ
Матеріали і продукти харчування

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

-

Розрахунки із податків і зборів

182

-

-

Розрахунки із страхування

183

646,69

646,69
-

(

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

/■

184

-

Розрахунки за спеціальними видами платежів

|

185

-

-

Розрахунки з підзвітними особами

\

186

-

-

187

889 575,22

765 241,16

190

-

-

200

-

-

Розрахунки за іншими операціями

|

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів ц У?'

’

/ /

# %%.

/

Розрахунки за окремими програмами
Витрати майбутніх періодів

$ '4 4 * '

'•

^

ї;'

\

Короткострокові векселі одержані
Інші кошти

<4

^

Грошові документи

к\ \

Грошові кошти в дорозі

_ є V-

1\ \
«0$

Рахунки в банках
у-

Рахунки загального фонду

/» <

1

*1.^

|МІ\
*4?

205

-

-

210

-

-

220

390,65

390,65

221

390,65

390,65

222

-

-

240

36 997 136,99

29 689 327,00

241

-

-

Рахунки спеціального фонду

у]

242

-

-

Рахунки в іноземній валюті

\

243

36 997 136,99

29 689 327,00

244

-

-

Рахунки в казначействі загального фонду

250

-

-

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

1 487 576,61

13 131 896,11

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

1 010 392,47

994 723,86

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень

262

477 184,14

12 137 172,25

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів

264

-

-

Інші рахунки в казначействі

270

1 527,80

-

Каса

280

4,19

4,19

Поточні фінансові інвестиції

285

-

-

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

-

2 189 831,08

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

-

727 115,23

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

-

384 169,35

Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень

302

-

342 945,88

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

-

-

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів

304

-

-

Інші витрати

305

-

-

310

308 409 445,81

315 769 718,91

Інші поточні рахунки

III. ВИТРАТИ

БАЛАНС

ПАСИВ

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець звітного
періоду (року)

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах

330

268 311 192,00

268 418 883,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

315 876,29

314 958,51

Фонд у фінансових інвестиціях

345

-

-

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

47 811,61

47 769,62

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

39 564 102,84

39 564 102,84

Капітал у дооцінках

370

-

-

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання

380

-

-

Короткострокові позики

390

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

400

-

-

Короткострокові векселі видані

410

-

211 317,09
209 614,22

420

170 463,07

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

167 759,27

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

-

-

Розрахунки із податків і зборів

423

-

62,19

Розрахунки із страхування

424

-

-

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

-

-

Розрахунки зі стипендіатами

426

-

-

Розрахунки з підзвітними особами

427

-

207,90

Розрахунки за депозитними сумами

428

-

-

Розрахунки за іншими операціями

429

2 703,80

1 432,78

Кредиторська заборгованість

'

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

-

-

Розрахунки за окремими програмами

440

-

-

445

-

-

Доходи загального фонду

450

-

2 195 548,68

Доходи спеціального фонду

460

-

5 017 139,17

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

-

319 137,59

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

-

4 698 001,58

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

-

-

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів

464

Доходи майбутніх періодів
III. ДОХОДИ

Інші доходи
БАЛАНС

465

-

-

470

308 409 445,81

315 769 718,91

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
Назва рахунку позабалансового обліку

Код рядка

Залишок на початок
звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець
звітного періоду
(року)

1

2

3

4

5

6

01 "Орендовані необоротні активи"

10

-

-

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

20

-

-

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

30

-

-

041 "Непердбачені активи"

31

1

042 "Непердбачені зобов'язання"

32

-

05 "Гарантії та забезпечення"

40

'

-

06 "Передані (видані) активи відповідно до
законодавства"

50

07 "Списані активи та зобов'язання"

60

34 731,38

-

34 731,38

071 «Списана дебіторська заборгованість»

61

25 305.38

-

25 305,38

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від
псування цінностей»

62

9 426,00

-

9 426,00

08 "Бланки документів суворої звітності"

70

390,00

-

390,00

.

Зр121,38 у

Разом (10+20+30+40+50+60+70)

-

35 121,38

/

Дзюба Ян Вікторович
(ініціали, прізвище)

Гтоколос Тетяна Вадимівн
(ініціали, прізвище)

ті
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