
Інформація за дев’ять місяців 2015 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.

Загальна чисельність працівників (по загальному та спеціальному 
фондах) Дністровсько-Прутського БУВР становить 336 чол., з них фактично 
зайняті посади -  260 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 Дністровсько-Прутського 
БУВР за 9 місяців 2015 року становив 5049,8 тис. грн. (загальний фонд -  
4391,9 тис. грн.; спеціальний фонд -  657,9 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 9 місяців 2015 року становила 2059 грн. 
на місяць, з них для ІТП -  2582 грн., для робітників -  1540 грн. на місяць. 
Крім того, середня заробітна плата керівників та їх заступників становить 
2853 грн.

Одним із основних завдань Дністровсько-Прутського БУВР є 
нарощування обсягів платних послуг.

Протягом дев’яти місяців 2015 року надійшло коштів на суму 3310,3 
тис. грн., з них: платні послуги, які надаються бюджетними установами, що 
належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів -
3249.8 тис. грн.; послуги за оренду майна -  22,4 тис. грн., послуги від 
реалізації майна -  38,1 тис. грн.

Крім того, за бюджетною програмою «Експлуатація державного 
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» за дев’ять 
місяців 2015 року надійшло з державного бюджету по загальному фонду
6.8 млн. грн.

Без перебоїв виділялися та стовідсотково профінансовані видатки на 
виплату заробітної плати і оплати енергоносіїв.

Кредиторська заборгованість порівняно з початком року в цілому 
зменшилась на 164,0 тис. грн., дебіторська заборгованість порівняно з 
початком року в цілому зросла на 456,9 тис. грн. (заборгованість пенсійного



фонду -  0,6 тис. грн., за послуги, що надаються бюджетним установам згідно 
з їх основною діяльністю, за виконані роботи субпідрядника (за послуги, 
пов’язані із господарською діяльністю підвідомчих організацій) -  1224,9 тис. 
грн.).

Для вирішення доведених ремонтно-експлуатаційних завдань, 
Дністровсько-Прутське БУВР в своїй роботі в першу чергу дотримується 
стратегії, викладеної у наказі Держводагентства України від 02.02.2015 р. 
№10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації 
водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2015 році».

Дністровсько-Прутське БУВР і його структурні підрозділи виконали 
ремонтно-експлуатаційних заходів (поточних ремонтів) на меліоративних 
системах на загальну суму 790,5 тис. грн. із них на державній 
міжгосподарській мережі 473,4 тис. грн., в тому числі капітальний ремонт -  
186,0 тис. грн.

На міжгосподарських каналах виконано:
• З- очищено каналів від намулу -  14,8 тис. м ;

- обкошено каналів -  663,8 га;
- вирубано чагарнику - 191,3 га;
- відремонтовано - 82 шт. гідротехнічних споруд;
- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС -  1472 шт.;
- проведено 2574 замірів на режимно-спостережній мережі.
На внутрішньогосподарській осушувальній мережі виконано поточних 

ремонтів на суму 317,1 тис. грн., з яких 242,6 тис. грн. -  кошти спецрахунку 
апарату Дністровсько-Прутського БУВР.

Станом на 01.10.15 р. Дністровсько-Прутським БУВР за рахунок 
коштів спеціального рахунку виконано роботи на наступних об’єктах:

1) «Кріплення берега р. Брусниця в с.Нижні Станівці Кіцманського 
району Чернівецької області» - виконано на 180,56 тис. грн.;

2) «Кріплення берега та руслорегулюючі роботи на р. Малий Сірет в с. 
Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області» - 
виконано на 61,96 тис. грн.;

3) розчистка русла р. Глибочок в м. Вашківці Вижницького району 
Чернівецької області на суму -  180,823 тис. грн.

Крім того, за рахунок грантових коштів Європейського Союзу в 
рамках міжнародного проекту «Попередження і захист від паводків в верхніх 
басейнах річок Сірет і Прут шляхом впровадження сучасної системи 
моніторингу з автоматичними станціями -  EAST AVERT» MIS ETC 966 
частково виконано роботи з будівництва автоматичних станцій на загальну 
суму 2052,06 тис. грн. та за рахунок співфінансування з держбюджету 
України на 3233,02 тис. грн.

Водні ресурси
За ініціативи Дністровсько-Прутського БУВР в дев’яти районах 

Чернівецької області проведено семінари з орендарями ставків на тему 
«Надання у користування на умовах оренди водних об’єктів та їх безпечної 
експлуатації», на яких наголошувалось про необхідність дотримання режимів



роботи ставків, встановлених управлінням, та внесення змін до раніше 
розроблених водогосподарських паспортів відповідно до вимог чинного 
законодавства.

За участю управління проведено перегляд розміру орендної плати 
відповідно до договорів оренди водних об’єктів, укладених до 01.07.2013 
року та вимог чинного законодавства.

За 9 місяців 2015 року за оренду водних об’єктів на код 22130000 
надійшло 88,489 тис. грн.

Надано 135 висновків щодо можливості видачі дозволу на спец 
водокористування (2 з них - негативні по причині подання недостовірних 
даних), погоджено 4 нормативи використання питної води житлово- 
експлуатаційним підприємствам та 1 проект зони санітарної охорони водного 
об’єкта, встановлено 60 режимів роботи орендованих ставків.

Міжнародне співробітництво
Дністровсько-Прутське БУВР приймає участь у реалізації кількох 

міжнародних проектів:
1. «Попередження і захист від паводків в верхніх басейнах річок Сірет і 

Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними 
станціями -  EAST AVERT». Протягом третього кварталу було проведено ряд 
заходів:

- 14-15 липня здійснено об’їзд по основним об’єктам будівництва 
автоматичних станцій представниками Спільного технічного секретаріату (м. 
Сучава, Румунія) разом з представниками Дністровсько-Прутського БУВР та 
підрядника (AT «Банкомзв’язок»);

- продовжуються роботи по будівництву автоматичних станцій (р. 
Чорнява -  с. Любківці, р. Прут -  м. Яремче, р. Прут -  м. Коломия, р. Жонка -  
м. Яремче, р. Кам’янка -  с. Дора, р. їльця -  с. Ільці, р. Чорний Черемош -  
смт. Верховина, р. Малий Сірет -  с. Верхні Петрівці, р. Пістенка -  с. 
Прокурава, р. Чорний Черемош -  с. Зелене, р. Білий Черемош -  с. Еолошина, 
р. Міхідра -  с. Стара Жадова, р. Совиця -  м. Кіцмань, р. Сучава -  с. Селятин, 
р. Черемош -  с. Устеріки, р. Черемош -  с. Кути, р. Сірет -  м. Сторожинець, р. 
Прут -  м. Чернівці, р. Прут -  смт. Ворохта, р. Прут -  с. Тарасівці, р. Путила -  
смт. Путила, р. Сірет -  с. Черепківці) - будівельні роботи виконано на 90%;

- продовжується робота по створенню ГІС системи, а саме: фінальне 
коригування оперативної версії WRF за результатами аналізу виправданості 
моделі; реалізація програмних компонентів інформаційних обмінів; 
створення алгоритмів оцінки наслідків можливого затоплення за даними 
моделювання, оцінки та картування ризиків життєдіяльності та 
господарювання; створення та оновлення картографічних даних згідно 
картограми робіт, проведення вимірів дна річки та побудова поперечників;

- у липні здійснено об’їзд по об’єктам будівництва автоматичних 
станцій представниками Дністровсько-Прутського БУВР та представниками 
Головного партнера проекту (Міністерство навколишнього середовища, вод 
та лісів Румунії);



- участь у Конференції по проекту EAST AVERT 4-5 серпня в м. 
Чернівці, Україна;

- 2К09.15р. було підписано Адендум на пролонгацію проекту до 
31.12.15р. представником Бенефіціара (Міністерство навколишнього 
середовища, вод та лісів Румунії) та Спільного органу управління 
(Міністерство регіонального розвитку та державного управління Румунії);

- отримано від постачальника мобільну лабораторію для вимірювання 
якості води;

- 25 вересня 2015 р. у м.Вижниця проведено семінар із зацікавленими 
сторонами Вижницького і Путильського районів Чернівецької області та 
Косівського і Верховинського районів Івано-Франківської області, 
представниками влади, служб НС спільно з Партнером 7 (Чернівецький 
обласний центр з гідрометеорології) та Партнером 8 (ДНТЦ «Екоресурс»).

2. По проекту «Захист довкілля міжнародних річкових басейнів» 
продовжувалася робота по обробці матеріалів та надавалися пропозиції до 
проекту Плану річкового басейна Прута. Заплановано проведення ряду 
зустрічей, а саме: тренінг по Системі класифікації екологічного статусу для 
оцінки поверхневих водних об’єктів, засідання Регіонального 
координаційного комітету та семінар по Національним Планам управління 
річковим басейном р. Прут для України, Румунії та Республіки Молдова.

Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього 
середовища, що виконуються

Протягом звітного періоду Дністровсько-Прутським БУВР було 
виконано ряд екологічних заходів, зокрема: Всесвітній День Води, Місячник 
благоустрою та День довкілля, Міжнародний день Дністра.

Оновлено офіційний веб-сайт управління та сайт Уповноважених 
Урядів України та Республіки Молдова. Створено веб-сайт проекту EAST 
AVERT. Дані веб-ресурси розміщено на єдиному хостингу та регулярно 
оновлюються. Ведеться робота по створенню інформаційно-пошукової 
системи водних об’єктів Чернівецької області. Завершено роботу з нанесення 
на google.maps точок гідрохімічного контролю лабораторій 
Держводагентства в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет.

Лабораторіями Дністровсько-Прутського БУВР протягом дев’яти 
місяців 2015 року було відібрано 93 проби для гідрохімічного та 21 пробу для 
радіологічного аналізу; виконано 3030 вимірювань.



Установа

Територія

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

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 жовтня 2015 року

ДНІСТРОВСЬКО-ПРУТСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ
РЕСУРСІВ____________________________________________________________
58013 М.ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 194Б

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Державна організація (установа, 
заклад)
240 МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Коди

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ

34519322

7310136300

425

Періодичність: 

Одиниця виміру:

квартальна,
грн. коп.

річна

,ж
А г ъ ’



Продовження додатка 1

АКТИВ Код
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду (року)

1 2 3 4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи

Балансова (залишкова) вартість 110 189 304,00 163 315,00

І Іакопичсма амортизація Ш 256 649,00 282 638,00

1 Іервісна (переоцінена) вартість 112 445 953,00 445 953,00

Основні засоби

Балансова (залишкова) вартість 120 250 477 325,00 251 911 637,00

Знос 121 136 955 417,00 138 233 740,00

Первісна (переоцінена) вартість 122 387 432 742,00 390 145 377,00

Інші необоротні матеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість 130 347 745,00 373 239,00

Знос 131 164 899,00 174 814,00

Первісна (переоцінена) вартіст ь 132 512 644,00 548 053,00

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 140 5 751 990,00 10 556 500,00

Довгострокові фінансові інвестиції 145 - -

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Матеріали і продукти харчування 150 312 976,85 395 877,25

Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 321 048,36 319 047,53

Дебі торська заборгованість 180 768 630,38 1 225 543,60
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги 181 3 204,19 9 620,50

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 - -

Розрахунки за іншими операціями 
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

187
190

764 779,50 1 215 276,41

Розрахунки за окремими програмами 

Витрати майбутніх періодів -/ /
200
205

-------------- -------- 1
"

Короткострокові векселі одержані У 210 - -

Інші кошти 220 390,65 390,65

1 'рошові документи 221 390,65 390,65

Грошові кошти в дорозі V А 222 - -

Рахунки в банках V 240 - -

Рахунки загального фонду , J ^ ---------------

241 - -

кахунки спеціального фонду у  X 
Рахунки в іноземній валюті

242
243 - -

Рахунки в казначействі загального фонду 250 _ 77,55
Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 12 327 600,45 2 176 561,57

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги 261 1 884 550,09 1 377 333,65

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

262 10 443 050,36 799 227,92

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду 263 - -

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку кош тів, о триманих на виконання програм соціально- 
економічного та культурного розвил ку регіонів

264 - -

Інші рахунки в казначействі 270 - -

Каса 280 4,19 6,74

III. ВИТРАТИ
Видатки та надання кредитів загального фонду 290 - 9 751 675,16

Видатки та надання кредитів спеціального фонду 300 - 17 729 228,72

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301 - 3 592 574,16
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень 302 - 14 136 654,56

Видатки та надання кредит ів за іншими надходженнями спеціального фонду 303 - -

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

304 - -

Інші витрати 305 - -

БАЛАНС 310 270 497 014,88 294 603 099,77



Продовження додатка 1

ПАСИВ Код
рядка

На початок звіт ного 
року

1 Іа кінець звітного 
періоду (року)

1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах 330 256 766 364,00 263 004 691,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340 321 048,36 319 047,53
Фонд у фінансових інвестиціях 345 - -
Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 21 301,78 21 301,78
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 13 023 162,20 13 032 097,43

Капітал у дооцінках 370 - -
И. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгост рокові зобов’язання 380 - -
Короткеє фокові позики 390 - -
Поточна заборі ованість за довгостроковими зобов’язаннями 400 - -

Короткострокові векселі видані 410 - -

Кредиторська заборгованість 420 365 138,54 201 100,85

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги 421 278 111,50 167 759,27

Розрахунки за спеціальними видами платежів 422 - -
Розрахунки із податків і зборів 423 314,64 -
Розрахунки із страхування 424 38,84 -
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат 425 - -
Розрахунки зі стипендіатами 426 - -
Розрахунки з підзвітними особами 427 45 687,66 -
Розрахунки за депозитними сумами 428 - -
Розрахунки за іншими операціями 429 40 985,90 33 341,58

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 430 - -
Розрахунки за окремими програмами 440 - -
Доходи майбутніх періодів 445 - -

III. ДОХОДИ
Доходи загального фонду 450 - 9 778 578,94
Доходи спеціального фонду 460 - 8 246 282,24

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461 - 3 736 941,85
Доходи за іншими джерелами власних надходжень 462 - 4 509 340,39
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 463 - -

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвит ку регіонів 464 - -

Інші доходи 465 - -

БАЛАНС 470 270 497 014,88 294 603 099,77



РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Продовження додатка 1

] Іазва рахунку позабалансового обліку
Код

рядка
Залишок на початок 

звіт ного року
Надходження Вибуття

Залишок на кінець 
звітного періоду 

(року)

1 2 3 і і і 5 6

01 "Орендовані необоротні активи" 10 - - - -

02 "Активи на відповідальному зберіганні" 20 - - - -

04 "Непередбачені активи і зобов'язання" ЗО - - -

041 "Непередбачені активи" 31 - - - -

042 "Непередбачені зобов'язання" 32 - - - -

05 "Гарантії та забезпечення" 40 - - - -

06 "Передані (видані) активи відповідно до 
законодавства"

50 - - - -

07 "Списані активи та зобов'язання" 60 8 918,00 - 390,00 8 528,00

071 "Списана дебіторська заборгованість" 61 - - - -

072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування 
цінностей"

62 8 918,00 - 390,00 8 528,00

08 "Бланки документів суворої звітності"
О

- 390,00 - 390,00

Газом (10+20+30+40+50+60+70) 8 918,00 390,00 390,00 8 918,00


