Інформація за І півріччя 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 - 269 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 ї півріччя 2015 року становив 3188,7 тис. грн. (загальний фонд 2893.1 тис. грн.; спеціальний фонд - 295,6 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 півріччя 2015 року становила 2001 грн.
на місяць, з них для ІТП - 2509 грн., для робітників - 1505 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 І півріччя 2015 року надійшло коштів на суму 2088,1 тис.
грн., з них: платні послуги, які надаються бюджетними установами, що
належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів 2036.1 тис. грн.; послуги за оренду майна - 14,0 тис. грн., послуги від
реалізації майна - 38,0 тис. грн.
Крім того, за бюджетною програмою «Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» за І
півріччя 2015 року надійшло з державного бюджету по загальному фонду
4,6 млн. грн.
Без перебоїв, у перших числах місяця виділялися та стовідсотково
профінансовані видатки на виплату заробітної плати і оплати енергоносіїв.
Кредиторська заборгованість порівняно з початком року в цілому
зросла на 34,7 тис. грн., дебіторська заборгованість порівняно з початком
року в цілому зросла на 19,5 тис. грн.

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

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 липня 2015 року
Коди
Установа

ДНІСТРОВСЬКО-ПРУТСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ
РЕСУРСІВ______________________________________________________________

за ЄДРПОУ

34519322

Територія

58013 М .ЧЕРНІВЦІ, Ш ЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 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 Ш ІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Періодичність:

квартальна,

Одиниця виміру:

річна

грн. коп.

0‘ » ‘ с П

•0 П О В '^

І

за КОПФГ

425

Продовження додатка 1
АК ТИ В

Код
рядка

1Іа початок звітного
року

На кінець звітного
періоду (року)

1

2

3

4

І. Н ЕО БО РО ТН І АКТИ ВИ

Нематеріальні активи
ПО

189 304,00

163 315,00

Накопичена амортизація

ш

256 649,00

282 638,00

Первісна (переоцінена) вартість

112

445 953,00

445 953,00

Балансова (залишкова) вартість

Основні засоби
Балансова (залишкова) вартість

120

250 477 325,00

249 174 183,00

Знос

121

136 955 417,00

138 255 240,00

Первісна (переоцінена) вартість

122

387 432 742,00

387 429 423,00
383 004,00

Інші необоротні матеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість

130

347 745,00

Знос

131

164 899,00

169 034,00

Первісна (переоцінена) вартість

132

512 644,00

552 038,00

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

140

5 751 990,00

5 751 990,00

Довгострокові фінансові інвестиції

145

-

-

Матеріали і продукти харчування

150

312 976,85

391 844,31

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

321 048,36

319 043,31

Інші запаси

170

-

-

Дебіторська заборгованість

180

768 630,38

788 145,98

Розрахунки з постачшіьниками, підрядниками за товари, робо ти й послуги

181

3 204,19

8 294,53

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

О 85

-

-

II. О БО РО ТН І АК ТИВИ

Розрахунки з підзвітними особами

У186

-

-

Розрахунки за іншими операціями

/1 8 7

764 779,50

779 204,76

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

/9 0

-

-

/2 0 0

-

-

А V I 205

-

-

\ 210

-

-

1220

390 65

390,65

у, 1221

390,65

390,65

222

-

-

240

-

-

241

-

-

Розрахунки за окремими програмами
Витрати майбутніх періодів
Короткострокові векселі одержані

: », ^

Грошові документи
Грошові кошт и в дорозі

і

V . /

№

Рахунки в банках
Рахунки загального фонду

А

Рахунки спеціального фонду

Д

V

242

-

Рахунки в іноземній валюті

243

-

-

Інші поточні рахунки

244

-

-

Рахунки в казначействі загального фонду

250

-

-

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

12 327 600,45

10 475 598,63

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

261

1 884 550,09

2 016 686,20

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

262

10 443 050,36

8 458 912,43

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціатьного фонду

263

-

-

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

264

-

-

Інші рахунки в казначействі

270

-

-

Каса

280

4,19

6,74

285

-

-

290

-

4 330 018,36
8 156 952,50

Поточні фінансові інвестиції
III. ВИТРАТИ

Видатки та надання кредитів загального фонду
Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

-

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

-

1 690 415,45

Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень

302

-

6 466 537,05

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

-

-

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

304

-

-

305

-

-

310

270 497 014,88

279 934 492,48

Інші витрати

БАЛАНС

Продовження додатка 1
На кінець звітного
періоду (року)

Код ;< 1Іа початок звітного
рядка
року

ПАСИВ

2

І

4

3

І. ВЛАСНИ Й КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах

330

256 766 364,00

255 472 492,00

Ф онду малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

321 048,36

319 043,31

Фонд у фінансових інвестиціях

345

-

-

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

21 301,78

21 301,78

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

300

13 023 162,20

13 032 167,39

Капітал у дооцінках

370

-

-

II. ЗО Б О В ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання

380

-

-

короткострокові позики

390

-

-

Поточна заборгованість та довгостроковими зобов’язаннями

400

-

-

Короткострокові векселі видані

410

-

-

Кредиторська заборгованість

420

365 138,54

399 842,35

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

278 111,50

396 630,94

Розрахунки за спеціаіьни.мн видами платежів

422

-

-

Розрахунки із податків і зборів

423

314,64

329,73

Розрахунки із страхування

424

38,84

40,71

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

-

-

Розрахунки зі стипендіатами

420

-

-

45 687,66

-

Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки за депозитними сумами

А[

Розрахунки за іншими операціями

/ / /

429

-

-

40 985,90

2 840,97

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

///

430

-

-

Розрахунки за окремими програмами

/

440

-

-

Доходи майбутніх періодів

її

445

-

-

450

-

4 355 473,93

400

-

6 334 171,72

41

-

1 824 831,33

4и2

-

4 509 340,39

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

40 З

-

-

Доходи за коштами, отриманими на виконання проірам соціально-економічного та культу рного
розвитку регіонів

4и4

-

-

III. ДОХОДИ

ч

ч(

/

Доходи загального фонду
Доходи спеціального фонду
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
Доходи за іншими джерелами власних надходжень

Інші доходи
БАЛАНС

^)

ії'ї

405

-

-

470

270 497 014,88

279 934 492,48

Продовження додатка 1

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок
звітного року

Залишок на кінець
звітного періоду
(року)

Надходження

01 "Орендовані необоротні активи'
02 "Активи на відповідальному зберіганні'
04 "Непередбачені активи і зобов'язання'
041 "Непередбачені активи'
042 "Непередбачені зобов'язання1
05 "Гарант ії та забезпечення'
06 "Передані (видані) активи відповідно до
законодавства"
07 "Списані активи та зобов'язання'

8 918,00

'071 "Списана дебіторська заборгованість'
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування
цінностей"

8 918,00

08 "Бланки документів суворої звітності'
Разом (10+20+30+40+50+60+70)

8 918,00

Керівник

Д зю б а Ян Вікторович
(ініціали, прізвище)

ДПДШ

Головний бухгалтер/]

"т о к о л о с Тетяна Вадимівн
(ініціали, прізвищ е)

(підпис)

09 липня 2 0 1 5р

20

^

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 477,1 тис. грн. із них на державній
міжгосподарській мережі 172,6 тис. грн.
На міжгосподарських каналах виконано:
З
- очищено каналів від намулу - 5067 м ;
- вирубано чагарнику - 180,7 га;
- відремонтовано - 47 шт. гідротехнічних споруд;
- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС - 1472 шт.;
- установлено - 21 кілометрових стовпчиків, 19 водоохоронних знаків;
- проведено 1386 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.
Водні ресурси
До набрання чинності Закону України «Про аквакультуру» на території
області діяв Тимчасовий порядок надання в орендне користування земель
водного фонду з розташованими на них водними об’єктами (ставками).
Відповідно до цього Порядку укладено 95 договорів оренди водних об’єктів.
При підготовці Тимчасового порядку було проведено інвентаризацію водних
об’єктів та їх гідротехнічних споруд, згідно з якою на території області
розташовано 1243 водних об’єкта (ставка). Із загальної кількості водних
об’єктів (525 договорів станом на 01.01.2015р.), що знаходяться в орендному
користуванні на підставі договорів оренди земельних ділянок водного фонду,
на 470 водних об’єктів виготовлено водогосподарські паспорти на
замовлення орендарів. Із набранням чинності вищевказаного Закону у
відповідності до порядку розроблення паспорта водного об’єкта замовником
робіт із розроблення паспорта є його орендодавець. Управління неодноразово
зверталось до Чернівецької ОДА з листами щодо визначення департаменту
(управління), яке буде займатись питаннями передачі в оренду водних
об’єктів. За цієї причини роботи по виготовленню паспортів призупинились.
За
ініціативи
Дністровсько-Прутського
БУВР
Чернівецькою
облдержадміністрацією прийнято розпорядження № 715-р від 24.11.14 р.
«Про організацію надання у користування на умовах оренди водних об’єктів,
розташованих на території області», яким затверджено Методичні
рекомендації з питань надання у користування на умовах оренди водних
об’єктів розташованих на території області та уповноважено Департамент
екології та туризму Чернівецької ОДА розглядати питання щодо укладення
договорів оренди водних об’єктів.
.

о

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. З початку року за оренду водних
об’єктів сплачено 76,044 тис. грн. (за 2014 рік - 98,7 тис. грн.).
Після
визначення
Переліку
інвестиційно-привабливих
(безгосподарних) водних об’єктів, що підлягають передачі на конкурентних
засадах, буде продовжено роботу по виготовленню паспортів водних
об’єктів.
Протягом 2014 року розроблено 39 лінійних схем приток pp. Дністер,
Прут та Сірет із зазначенням розташованих на них водних об’єктів (ставків),
їх об’ємів, площ, нумерації ставків у каскаді з прив’язкою до орендарів, а
також із зазначенням безгосподарних ставків. На даний час проводиться
приведення лінійних схем до електронного вигляду та встановлення режимів
роботи ставків відповідно із застосуванням лінійних схем (встановлено 38
режимів ставків з початку 2015 року).
Протягом січня-червня надано 92 висновки щодо можливості видачі
дозволу на спеціальне водокористування, з них - 2 негативні по причині
надання недостовірних даних.
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». За II квартал 2015 року здійснено наступні
кроки: проведено розкриття пропозицій конкурсних торгів по закупівлі
мобільної лабораторії; проведено об’їзд місць будівництва 24 автоматичних
станцій; проводяться роботи з будівництва автоматичних станцій; проведено
засідання технічної ради по узгодженню зауважень до проектно-кошторисної
документації по будівництву; продовжено роботу зі створення ГІС системи
та моделювання карт можливих ризиків і небезпек, а саме налаштування
гідравлічної системи, калібрування параметрів ВРФ ПС за даними
порівняння з даними спостережень, створення цифрової моделі рельєфу з
врахуванням
стокової структури басейнів, отримання результатів
моделювання гідравлічної моделі для ділянок; участь у зустрічі між
українськими партнерами та представниками підрядної організації по
створенню FIC системи та моделювання карт можливих ризиків і небезпек;
здійснено робочу поїздку до м.Одеса з метою уточнення питань по
дослідженню архівної бази даних та ін.
Протягом травня було прийнято участь в засіданні Наглядового
комітету по проекту в м. Бухарест (Румунія), внесено та погоджено з
проектною організацією зміни до проектно-кошторисної документації,
проведено наради з учасниками робочої групи проекту та ін.
Протягом червня було здійснено об’їзд по основним об’єктам
будівництва автоматичних станцій представниками Дністровсько-Прутського
БУВР та представниками підрядника, продовжується робота по створенню

ГІС системи (здійснено розрахунки полів опадів екстремальних злив різної
забезпеченості, проведено встановлення
прогностичної системи для
роботи в тестовому оперативному прогностичному режимі в БУВР,
виготовлення ортофотопланів) та ін.
2. По проекту «Захист довкілля міжнародних річкових басейнів» у
квітні в м. Київ відбулася зустріч учасників проекту щодо підготовки
презентації пілотного Плану управління річковим басейном р. Прут.
26 травня 2015 року у м. Яремче (Івано-Франківська обл.) відбулася
зустріч присвячена консультації з громадськістю щодо проекту Плану
управління річковим басейном Прута. В зустрічі прийняли участь
представники Мінприроди, водогосподарських організацій Чернівецької та
Івано-Франківської областей, гідрометцентрів, екологічних інспекцій,
департаментів екології, громадських організацій, міжнародні експерти тощо.
Після презентації проекту Плану управління річковим басейном Прута була
проведена активна робота по аналізу основних та допоміжних заходів щодо
покращення екологічного стану Прута. В ході обговорення запропонованих
заходів фахівці різних відомств вносили коригування, виходячи із
практичного досвіду та розуміння окремих аспектів управління водними
ресурсами.
В червні 2015 року проводилася робота по детальному вивченню
проекту Плану управління річковим басейном Прута з метою внесення
пропозицій та необхідних заходів щодо покращення екологічного стану
Прута.
3. «Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки
Прут на прикордонній території з Румунією та Республікою Молдова», де
БУВР є партнером проекту. 22 квітня відбулася фінальна прес-конференція
транскордонного проекту «Підвищення безпеки життєдіяльності населення в
басейні річки Прут», який фінансується Європейським Союзом в рамках
Спільної операційної програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 20072013 роки (2-ий пріоритет «Екологічні виклики і підготовка до надзвичайних
ситуацій»). У конференції приймали участь учасники проекту та
представники різних організацій та відомств України, Румунії та Республіки
Молдова. На даному заході висвітлювалися результати імплементації
проекту у попередженні надзвичайних ситуацій, обговорення стану
свідомості населення щодо дій під час повені до впровадження проекту та
після і отриманого досвіду від європейських партнерів у сфері захисту
населення від надзвичайних ситуацій та сприяння транскордонному
партнерству.
Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього
середовища, що виконуються
В рамках відзначення «Міжнародного дня Дністра 2015» ДністровськоПрутським БУВР та його підвідомчими управліннями було проведено
наступні заходи:
1. 10 липня проведено три круглих столи в м. Чернівці, м.
Новодністровськ та м. Кельменці на тему «Міжнародний день Дністра 2015»,

під час яких було піднято питання сучасних напрямків розвитку системи
управління водними ресурсами, адаптації до норм Водної Рамкової
Директиви ЄС, впливу процесів глобальних змін клімату тощо.
2. Проведено практичні заняття зі студентами-практикантами вищих
навчальних закладів стосовно охорони водних ресурсів та виконання
моніторингових досліджень поверхневих вод Дністровського водосховища.
3. Проведено
два екологічних заходи:
з очищення
берега
Дністровського водосховища та р. Мошанець в Кельменецькому районі.
4. Виготовлено та надруковано три плакати та буклет «Міжнародний
день Дністра». Частина буклетів була направлена до Національного
природного парку «Хотинський» для розповсюдження серед учасників екофестивалю в м. Атаки, який цього року також проходив під гаслом
відзначення дня Дністра.
5. Підготовлено інформаційні матеріали та розповсюджено серед
обласних ЗМІ для оприлюднення. Надруковано дві окремі статті.
6. Інформація про відзначення 11 липня дня Дністра була оприлюднена
на міжнародному сайті Дністра http://dniester-basin.org.

