Інформація за 9 місяців 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 - 253 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 9 місяців 2016 року становить 5603,1 тис.
грн. (загальний фонд - 5261,1 тис. грн.; спеціальний фонд - 342,0 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 2016 року становить 2456 грн. на
місяць, з них для ІТП - 3236 грн., для робітників - 2532 грн. на місяць.
Одним із основних завдань Дністровсько-Прутського БУВР є
нарощування обсягів платних послуг.
Протягом 9 місяців 2016 року надійшло коштів на суму 1403,3 тис.
грн., з них: платні послуги, які надаються бюджетними установами, що
належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів 1355,2 тис. грн.; послуги за оренду майна - 6,1 тис. грн., послуги від
реалізації майна - 42,0 тис. грн.
Крім того, за бюджетною програмою «Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» за 9
місяців 2016 року надійшло з державного бюджету по загальному фонду
7825,1 тис. грн.
Без перебоїв виділялися та стовідсотково профінансовані видатки на
виплату заробітної плати і оплати енергоносіїв.
Кредиторська заборгованість (спеціальний фонд) порівняно з початком
року в цілому зросла на 25,5 тис. грн. (кошти перераховані на виконання
робіт замовнику ТОВ «Чернівцігаз» (Сторожинецьке МУВГ) та передоплата
на виконання робіт по поточному ремонту (Кельменецьке МУВГ); не
зареєстрована у поточному році у зв’язку з відсутністю кошторисних

призначень (кошти спеціального фонду безпосереднього призначення); за
послуги щодо охорони об’єкта (буде погашена в наступному періоді).
Дебіторська заборгованість (спеціальний фонд) порівняно з початком року в
цілому зменшилась на 93,8 тис. грн. (заборгованість не є простроченою і буде
погашена протягом наступного періоду 2016 року; ведуться претензійнопозовні роботи, відправлені листи попередження).
Для вирішення доведених ремонтно-експлуатаційних завдань,
Дністровсько-Прутське БУВР в своїй роботі, в першу чергу, дотримується
стратегії, викладеної у наказі Держводагентства України від 02.02.2016 р.
№10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації
водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році».
Експлуатаційними організаціями Дністровсько-Прутського БУВР в
січні-вересні 2016 року продовжувались виконуватися планові роботи на
міжгосподарських каналах, а саме:
- очистка від наносів - 8,9 тис. м3;
- обкошування каналів - 536,0 га;
- маркування, побілка ГТС - 3498 шт.
Фактична вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт - 761,7 тис.
грн. Вартість ремонтно-експлуатаційних робіт на меліоративних системах
складає 452,6 тис. грн.
Вартість всіх видів робіт виконаних власними силами управлінь
складає 1,3 млн. грн., з них на утримання державних фондів 0,6 млн. грн.
Водні ресурси. Дністровсько-Прутським БУВР за 9 місяців 2016 року
надано 168 пропозицій щодо надання висновку щодо можливості видачі
дозволу на спеціальне водокористування (4 з них - негативні по причині
неможливості здійснення забору води з річок в необхідному об’ємі, оскільки
вони перевищують показники гідрологічних умов річок), надано
5
пропозиції щодо погодження нормативів використання питної води
управлінням житлово-експлуатаційним підприємствам, розглянуто 11
проектів щодо відведення земельних ділянок водного фонду, 8 звернень
громадян. Розроблено 168 водогосподарських балансів річоь: та їх ділянок
(при підготовці матеріалів на видачу дозволів на спецводокористування) та
12 режимів роботи водних об’єктів (ставків).
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 за 9 місяців 2016 року за оренду водних об’єктів (за
кодом бюджетної класифікації 22130000) надійшло 108476,79 грн.
За даними Головного управління Державної фіскальної служби у
Чернівецькій області станом на 01.10.2016 року до зведеного бюджету за

рентну плату за спец водокористування від оренди водних об’єктів надійшло
40740,00 грн.
9 серпня 2016 року в Тернопільському облводресурсів відбулося
засідання робочої групи з питань розроблення моделі організаційної
структури водогосподарської галузі для впровадження інтегрованих підходів
в управління водними ресурсами за басейновим принципом.
Участь у засіданні взяли начальники Тернопільського, ІваноФранківського, Хмельницького облводресурсів та начальник ДністровськоПрутського БУВР.
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 липня-вересня було здійснено наступні заходи:
- калібрування встановленого обладнання на автоматичних станціях;
- отримано свідоцтво про метрологічну повірку автоматизованої
інформаційно-вимірювальної системи;
- проведено аналіз паводконебезпечних територій для додаткової
аерофотозйомки за допомогою безпілотного літака (у разі погодження
виконання даних робіт з боку СТС та СОУ);
- створено перелік шарів цифрової карти, які додатково необхідно
створити в рамках проекту (у разі погодження виконання даних робіт з боку
СТС та СОУ);
- проведено вибір місць, обладнання та видів робіт для додаткових
автоматичних станцій літака (у разі погодження виконання даних робіт з
боку СТС та СОУ);
- розгляд можливості встановлення додаткових точок для оповіщення
населення літака (у разі погодження виконання даних робіт з боку СТС та
СОУ);
- підготовлено макети роздаткової друкованої продукції (буклетів,
проспектів, брошур, бюлетенів, флаєрів);
- зібрано та направлено в Мінекономрозвитку пакет документів по
перереєстрації проекту у зв’язку з пролонгацією;
- проведено піврічний моніторинг проекту;
- щотижневе проведення нарад з учасниками робочої групи проекту;
- 24-25 серпня проведено технічну зустріч з представниками партнерів
з румунської Сторони (Головним партнером - Міністерством довкілля, вод та
лісів, партнером 4 - Національним інститутом гідрології та водного
менеджменту), де обговорювались наступні питання: стан виконання робіт
по створенню ГІС системи та обмін даними для створення атласу з картами
ризиків і небезпек; стан досягнення цілей та індикаторів, передбачених
проектом; розширення ГІС системи, шляхом з’єднання існуючих ділянок
дослідження; будівництво додаткових автоматичних станцій; виконання
незначних додаткових робіт на існуючих станціях з метою збільшення їх

функціональності; розширення системи оіювіщення населення шляхом
встановлення додаткових 17 пунктів оповіщення;
- проводилася робота по розробці проектно-кошторисної документації
по будівництву додаткових автоматичних станцій та виконанню незначних
додаткових робіт на існуючих станціях з метою збільшення їх
функціональності;
- 15.09.2016 р. прийняли участь у зустрічі Наглядового комітету по
проекту в м. Бухарест (Румунія) за участі СОУ та СТС, де обговорювався
стан впровадження проекту, можливість здійснення додаткових робіт тощо.
Крім того, відбулась технічна зустріч між усіма партнерами проекту, де
обговорювались питання обміну даними, розробки спільного плану
управління паводками, проведення додаткових заходів по проекту та
узгоджувався графік майбутніх зустрічей по проекту.
Проект
«Захист довкілля
міжнародних
річкових
басейнів».
Продовжувалася робота по обробці матеріалів та надавалися пропозиції до
проекту Плану річкового басейна Прута. Проект знаходиться на стадії
завершення. 19-20 вересня 2016 року в м. Київ відбулося підсумкове
засідання щодо реалізації проекту, на якому були визначені пріоритетні
напрямки майбутніх проектів. У засіданні приймав участь начальник відділу
техногенно-екологічної безпеки Дністровсько-Прутського БУВР.

Додаток 1
до П орядку складання фінансової, бю джетної
т а інш ої звітності розпорядниками та
одерж увачами бю джетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 жовтня 2016 року
Коди
Установа
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Код та назва відомчої класифікації видатків
та кредитування державного бюджету

240 Міністерство екологи та природних ресурсів

Код та назва типової відомчої класиф ікації
видатків та кредитування місцевих бю джетів
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Одиниця виміру:

квартальна,

річна

грн. коп.

ГУДКСУ
іґ

А В А 15 А І ' І і і

за КОПФГ

8094

Код
рядка
2

АКТИВ
1
І. Н Е О БО РО Т Н І АКТИВИ

На кінець звітного
періоду (року)
4

На початок
звітного року

3

Нематеріальні активи
110

Балансова (залишкова) вартість

174 566,00

180 817,00

Накопичена амортизація

111

282 637,00

282 637,00

Первісна (переоцінена) вартість

112

457 203,00

463 454,00

Балансова (залишкова) вартість

120

248 224 110,00

251 540 503,00

Знос

121

141 863 083,00

142 168 332,00

Первісна (переоцінена) вартість

122

390 087 193,00

393 708 835,00
402 545,00

Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість

130

373 231,00

Знос

131

180 287,00

185 312,00

Первісна (переоцінена) вартість

132

553 518,00

587 857,00

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

140

19 539 285,00

28 880 858,00

Довгострокові фінансові інвестиції

145

-

Матеріали і продукти харчування

150

405 519,37

398 658,97

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

315 876,29

319 413,92

Інші запаси

170

-

-

Дебіторська заборгованість

180

890 221,91

796 417,88

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

-

789 892,48

Розрахунки із податків і зборів

182

-

4 449,78

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

-

-

'

II. О БО РО ТН І АКТИВИ

187

889 575,22

1 428,93

/190

-

10 130,00

Розрахунки за окремими програмами

200

-

-

Витрати майбутніх періодів

205

-

-

210

-

-

220

390,65

390,65

221

390,65

390,65

222

-

-

240

36 997 136,99

24 598 058,27

241

-

-

242

-

-

243

36 997 136,99

24 598 058,27
-

Розрахунки за іншими операціями
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів
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Короткострокові векселі одержані
Інші кошти

^

/
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У

Грошові документи
Грошові кошти в дорозі

•. п Ц \ П * /

Рахунки в банках
Рахунки загального фонду

/А
А

\

,

^

“V ;

Рахунки спеціального фонду

і
^

^ф

Рахунки в іноземній валюті

,

Інші поточні рахунки

д|\

244

-

'

250

-

-

260

1 487 576,61

1 443 577,20

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

261

1 010 392,47

844 331,22

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

262

477 184,14

599 245,98

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

285

-

-

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

-

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

Рахунки в казначействі загального фонду

\

Рахунки в казначействі спеціального фонду

Поточні фінансові інвестиції

III. ВИТРАТИ
7 003 345,87
17 935 602,98

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

-

1 649 134,29

Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень

302

-

16 286 468,69

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

333 510 322,93

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

281 004 723,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

315 876,29

3 1 9 4 1 3 ,9 2

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

39 565 915,70

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

-

-

Кредиторська заборгованість

420

170 463,07

195 951,26

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

167 759,27

193 346,33

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

Розрахунки із податків і зборів

423

Розрахунки із страхування

424

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

Розрахунки зі стипендіатами

426

Розрахунки з підзвітними особами

427

Розрахунки за депозитними сумами

428

Розрахунки за іншими операціями

-

429

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

Розрахунки за окремими програмами

440

Доходи майбутніх періодів

2 703,80

-

445

2 604.93

-

ш. ДОХОДИ
Доходи загального фонду

450

-

7 002 901,60

Доходи спеціального фонду

460

5 373 647,83

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

-

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

464

-

-

Інші доходи

465

-

-

470

308 409 445,81

333 510 322,93

БАЛАНС

ГУДКСУ

^ - у. \\VlW. ^
3 .

С І

■

' & й '

. . « ор О'і Б^

1<П ї

^

1 248 654,98
4 124 992,85

-

ч
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
*
Назва рахунку позабалансового обліку

Код рядка

Затишок на початок
звітного року

1

2

3

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець
звітного періоду
(року)

4

5

6

01 "Орендовані необоротні активи"

10

-

-

-

-

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

20

-

-

-

-

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

ЗО

-

-

-

-

041 "Непердбачені активи"

31

-

-

-

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

-

35 121,38

Разом (10+20+30+40+50+60+70)

35
121,38
4
5

Керів
/ 4 0
/ '

Дзюба Ян Вікторович
(ініціали, прізвищ е)

.

Го<

Стоколос Тетяна Вадиміві

теР

(ініціали, прізвище)

.V

