
Підсумки роботи Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса 

 за  2018 рік та завдання на  І квартал 2019 року 

 

Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса за 

підсумками роботи за  2018 рік забезпечив виконання Регіональної цільової 

програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 
басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013-2021 роки.  

На утримання водогосподарського комплексу області використано        

108 831 тис. грн., зокрема, по програмі 2407050 «Експлуатація державного 

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» 66 924,5 
тис. грн.: по загальному  фонду – 51 007,9 тис. грн., за рахунок спеціального 

фонду – 11 040,9 тис. грн., в рамках міжнародної технічної допомоги 431,4 

тис. грн., інші надходження – 4 400 тис. грн., інші джерела - 44,3 тис. грн. По 
програмі 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів 

та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській 

області»  - 19 068,3 тис. грн. По програмі 2407700  "Проведення аварійно-

відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 15-17 
грудня 2017 року на території Закарпатської області "- 22 838,2 тис. грн. 

За рахунок отриманих коштів по субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів, виконано роботи на суму  - 10 тис. грн. та 

придбано паливно-мастильні матеріали на суму 34,3 тис. грн. 

Незважаючи на недостатнє фінансування поточних видатків загального 

фонду бюджету, виконання експлуатаційних заходів забезпечується за 
рахунок коштів спеціального фонду та інших надходжень бюджетних 

установ. 

БУВР Тиси забезпечило виконання основних показників, доведених 

наказом  Держводагентства від 01.03.2018 року № 23-б "Про основні заходи із 
забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 

2018 році». 

Виконаня ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній 
мережі: 

- вирубано 640 км чагарнику на каналах та дамбах; 

- окошено 2353 га дамб і каналів;                   

- очищено  від намулу 481 шт.ГТС, 
- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС 911 шт.;  

- проведено 12422  замірів на режимно-спостережній мережі.              

Поточний ремонт на міжгосподарській мережі виконано на суму 1353,9 тис. 
грн. 

Гідрологічна ситуація в постійному режимі контролюється службами  

БУВР р. Тиса за допомогою АІВС Тиса, даних Закарпатського ГМЦ та 

оперативних даних відомчих водомірних постів (на насосних станціях, 
шлюзах, водовипусках водосховищ). Забезпечено постійне спостереження за 

гідрологічним режимом річок та встановлені оптимальні режими роботи 

водогосподарських систем та водосховищ комплексного використання, що 
відповідають правилам технічної експлуатації в період паводків. 



Використано електроенергії 2620,5 тис. кВт. год на суму 6396,1 тис. грн.  

Насосними станціями використано 2332,9 тис. кВт. год. електроенергії, із них 
на перекачку води 1930,9 тис.кВт.год. За рахунок роботи насосних станцій в 

багатотарифному режимі одержано економію коштів на оплату електроенергії 

в сумі 830,4 тис. грн. 

За  2018 рік надходження коштів від надання платних послуг механізми і 
автотранспортними засобами склали 4502,3 тис. грн. 

Механізми працювали на міжгосподарській мережі, аварійно-

відбудовчих та ремонтно-експлуатаційних роботах. Виконано земляних робіт 
у кількості 203,2 тис.м3.  

За  2018 рік на спеціальні рахунки надійшло коштів в сумі  11712,9 тис. 

грн., в тому числі за надані платні послуги 11668,6 тис. грн., по субвенції – 

44,3 тис. грн. 
На покриття дефіциту бюджетних видатків за 2018 р. направлено 3030,2 

тис. грн. 

За 2018 рік в рамках виконання заходів «Регіональної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 

Тиса у Закарпатській області на 2013-2021 роки» за рахунок коштів  місцевого 

бюджету виконано роботи на суму 57,76 млн. грн. За рахунок коштів суб'єктів 

господарювання БУВР Тиси залучено 39,86 млн. грн. 
За 2018 рік до місцевих, районних та обласних бюджетів здійснено 

надходження коштів за надані в оренду водні об’єкти в сумі 156,8 тис. грн. 

Над реалізацією Загальнодержавної цільової програми в БУВР Тиси  
працювало 609  чоловік. 

Середньооблікова кількість штатних працівників 600 чоловік, з них 

зайнятих на бюджеті – 585 чоловіки і на спецфонді – 15.  

Фонд оплати праці працівників БУВР Тиси за  2018 рік по загальному 
фонду складає 34589,4 тис. грн. Середньомісячна  заробітна плата штатних 

працівників по бюджету склала 4927 грн. (за  2017 р. – 3979 грн., ріст 23,8%). 

По заробітній платі заборгованості немає. 
До зведеного бюджету за 2018 рік внесено платежів у сумі 8700,9 

тис. грн., що на 19% більше, ніж за  2017 р .   

Дебіторська заборгованість за 2018 рік складає 360,6 тис. грн. 

Протягом 2018 року БУВР Тиси впроваджувало заходи міжнародного 
співробітництва у межах виконання міжурядових угод на прикордонних водах 

з Угорщиною, Словаччиною і Румунією та роботи Міжнародної Комісії із 

захисту р. Дунай. Зокрема, за звітний період за участі працівників БУВР Тиси 
відбулось 14 заходів міжнародного характеру. В тому числі відбулись наради  

Уповноважених Урядів по всім трьом напрямкам співробітництва.  

Актуальними питаннями розвитку подальшого співробітництва 

залишаються реконструкція критичних ділянок дамб спільного інтересу, 
розробка планів управління заплавами річок басейну р. Тиса, попередня 

оцінка ризиків затоплення і підготовки карт загроз та ризиків затоплення. 

У рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, БУВР Тиси подало дві проектні 
заявки як Головний Аплікант.  

Згідно з результатами конкурсу та рішенням Спільного Моніторингового 

Комітету Програми українсько-угорський проект «Зміцнення транскордонної 



безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання паводків та 

затоплення внутрішніми водами у межиріччі  річок Тиса і Тур» (SAFETISZA) 
отримав найбільшу кількість балів і прийнято рішення щодо нагородження 

грантом.  

Спільна українсько-словацька проектна заявка «Спільні заходи з 

попередження природних катастроф в транскордонному басейні р. Уж» 
(FLOODUZH) пройшла перший та другий етапи оцінки. Про результат і 

рішення Спільного Моніторингового Комітету БУВР Тиси буде повідомлено 

найближчим часом.  
Також у листопаді БУВР взяло участь у 14-му засіданні Українсько-

Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва. 

У звітному періоді продовжувалась робота по розробці і впровадженню 

геоінформаційної системи водогосподарських об'єктів Закарпатської області 
та впровадженню прогностичної моделі DIWA.  

Забезпечено інформування про діяльність водогосподарських організацій 

області через підготовку і опублікування 242 статей та звітні матеріали на веб-
сайті БУВР Тиси, заходи з інформування молоді та громадськості по 

проведенню еколого-просвітницьких акцій, підготовку презентацій, 

відеороликів та інформаційних матеріалів до колегій, нарад, семінарів.  

Підготовлено відеоролик до 20-річчя проходження катастрофічного 
паводку листопадового паводку 1998 року та Інфографіка щодо поводження 

громадян до, підчас та після настання паводкової ситуації.  

У 2018 році з метою висвітлення діяльності БУВР Тиси була створена і 
постійно наповнюється сторінка управління у соціальній мережі Fasebook, 

сторінка у довідковій он-лайн системі Wikipedia. 

З метою підвищення  екологічної свідомості населення протягом 2018               

року проводилась інформаційно-просвітницька робота (Міжнародний  День 
води, акції «Година Землі», численних акцій з благоустрою, Дня довкілля, 

День Дунаю, численні акцій з благоустрою та інші заходи). Зустрічі з учнями 

та молоддю, статті в інтернет-мережі та в друкованих ЗМІ.  
Працівниками БУВР Тиси та міжрайонних управлінь водного 

господарства проведено ряд заходів з благоустрою території області. Загалом, 

очищено від сміття 154,4 кілометрів прибережних захисних смуг; відновлено 

та впорядковано 22 питних джерела та 3 витоки річок; розчищено 30,8 
кілометрів русел потічків; висаджено 192 дерева, обрізано 276 дерев, 

вирубано – 230 дерев; упорядковано 40 зон відпочинку; ліквідовано 121 

несанкціонованих сміттєзвалищ та упорядковано 75; вивезено 582,3 м3 сміття. 
Протягом  2018 року виготовлено 14 паспортів водних об’єктів. 

Програма моніторингу довкілля у частині контролю якості поверхневих 

вод за радіологічними і гідрохімічними показниками по Закарпатській області 

за  2018 рік виконана. Зроблено 6192 вимірювань показників якості  води на 
гідрохімічний та радіологічний аналізи по моніторингу (надано платних 

послуг в сумі 283,5 тис. грн.).  

На державному обліку за формою 2-ТП (водгосп) нараховується  422 

підприємств і організацій. Станом на 01.01.2019 р. рентна плата за 
використання водних ресурсів у суббасейні р.Тиси складає- 15,7 млн. грн. 

 (що на 11 % більше ніж за 2017р.) 

 



В БУВР Тиси  діє комплексна рейтингова оцінка діяльності міжрайонних 

управлінь водного господарства. За результатами роботи 2018 р. перше місце 
посіло Виноградівське МУВГ, друге місце - Тячівське МУВГ, третє - 

Берегівське МУВГ, четверте місце -  Мукачівське МУВГ та Ужгородське 

МУВГ .  

25 жовтня 2018 року в м. Ужгород відбулися збори щодо створення 
Басейнової ради річки Тиси. На установчих зборах було сформовано склад 

Басейнової ради річки Тиси, обрано голову басейнової ради та його 

заступника, створено секретаріат басейнової ради, розглянуто та затверджено 
проект Положення про Басейнову раду. 

Басейнова рада річки Тиси – консультативно-дорадчий орган, який дасть 

змогу напрацювати та реалізувати шляхи розв’язання екологічних проблем 

річкового басейну Тиси в межах України.  
 

З метою забезпечення стабільної роботи водогосподарсько-

меліоративного комплексу та виконання державних функцій і завдань на           
2019 рік необхідно: 

 1.Забезпечити виконання завдань з ремонту та підготовки  осушувальних 

систем до вегетаційного періоду у терміни та в обсягах, встановлених  

наказом  Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса від 12.12.2018 р. 
№ 50 “Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2019 році”.   

2. Забезпечити безумовне виконання планових показників у частині  

власних надходжень на 2019 рік. 
3.Спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити виконання 

Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 

2013-2021 роки. 
4.Продовжити співпрацю з райдержадміністраціями щодо залучення 

коштів, направлених на виконання заходів пов’язаних з функціональними 

повноваженнями управлінь та розвитку водного господарства. 
 

 

Відділ економіки    БУВР Тиси                             
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