
Підсумки роботи Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса 

 за 2019 р. 

Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса за 

підсумками роботи за 2019 р. забезпечив виконання основних показників , 

доведених відповідно до наказу Держводагентства від  12.03.2019 р. №139  

« Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарської 

галузі у 2019 р.” 

На утримання водогосподарського комплексу області використано        

176388,2 тис. грн., 

-  по програмі 2407050 «Експлуатація державного 

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» 

загальному  фонду – 52455,7 тис. грн., за рахунок спеціального 

фонду – 7820,5 тис. грн., 

- по програмі за КПКВ  2407070 – природоохоронні заходи   ---

11464,3тис. грн.. 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету -44,2 тис. грн. 

- залучено коштів: 

-  па виконанню Регіональної Програми з обласних. Районних 

бюджетів в сумі -48626,4 тис.грн. 

-  за рахунок коштів суб’єктів господарювання в сумі 54296,6 тис. 

грн. 

- Благодійні внески та кошти інвесторів -1680,5 тис. грн.   

БУВР Тиси забезпечило виконання за 2019 р. ремонтно-доглядових 

робіт на міжгосподарській меліоративній мережі: 

- вирубано 595 км чагарнику на каналах та дамбах; 

- очищено  від намулу 475 шт. ГТС, 

- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС 853 шт.;  

- окошено 2084 км дамб і каналів.             

Поточний ремонт на міжгосподарській мережі виконано на суму 1465,8 

тис. грн., капітальний ремонт  пошкодженої лівобережної дамби р. Латориця 

на суму 500 тис. грн.  та  покрівлі на суму 100 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. 

Всього з початку року перекачано 8,8 млн. м3 води. Використано 

електроенергії 722,7 тис. кВт. год на суму 2238,7 тис. грн.  Насосними 

станціями використано 453,5 тис. кВт. год. електроенергії, із них на перекачку 

води 164,9 тис.кВт.год.  

За  2019 р.  на спеціальні рахунки надійшло коштів в сумі  7811,7 тис. 

грн., в т.ч. надходження коштів від надання платних послуг механізмами і 

автотранспортними засобами склали 3083,5 тис. грн. 

На покриття дефіциту бюджетних видатків за 2019 р. за рахунок 

спецфонду  направлено 1938,0 тис. грн..  



Механізми працювали на міжгосподарській мережі, аварійно-відбудовчих 

та ремонтно-експлуатаційних роботах. Виконано земляних робіт у кількості 

147,9 тис.м3.  

Середньооблікова чисельність штатних працівників 578 чоловік, з них 

зайнятих на бюджеті – 570 чоловіки і на спецфонді – 8.  

Фонд оплати праці працівників БУВР Тиси за 2019 р.  по загальному 

фонду складає 38105,4 тис. грн. Середньомісячна  заробітна плата  

штатних працівників по бюджету склала 5534,0 грн.  

По заробітній платі заборгованості немає 

Перераховано до Державного та місцевого бюджетів за рік 9,1 млн. грн. 

втому числі до місцевого -7,3 млн грн. 

Дебіторська заборгованість за 2019 р.  складає 36,5 тис. грн.  

Кредиторська заборгованість за  2019 р.  складає 24,9тис. грн.  

Впродовж січня-грудня 2019 року БУВР Тиси забезпечувало 

діяльність, передбачену двосторонніми Міжурядовими Угодами з питань 

водного господарства на прикордонних водах, укладеними Україною з 

Угорщиною, Словаччиною і Румунією. 

У звітному періоді продовжувалась робота по розробці і впровадженню 

геоінформаційної системи водогосподарських об'єктів Закарпатської області 

та впровадженню прогностичної моделі DIWA.  

Працівниками БУВР Тиси та міжрайонних управлінь водного 

господарства проведено ряд заходів з благоустрою території області. Загалом, 

очищено відновлено та впорядковано 22 джерел. 

Програма моніторингу довкілля у частині контролю якості поверхневих 

вод за радіологічними і гідрохімічними показниками по Закарпатській області 

за 2019 р.  виконана. Зроблено 3168 вимірювань показників якості  води на 

гідрохімічний  аналіз. Надходження коштів до спеціального фонду за  

виконання аналізів вод з підприємств- водокористувачів  в сумі 404,9 тис.  

грн. виконано 5260 вимірювань.  

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

підприємств і організацій.  

У звітному періоді міжрайонні управління спрацювали без випадків 

виробничого травматизму, пожеж та ДТП.  

З метою забезпечення стабільної роботи водогосподарсько-

меліоративного комплексу та виконання державних функцій і завдань у           

2020 р. необхідно: 

1. Забезпечити безумовне виконання планових показників у частині  

власних надходжень, в тому числі з використанням автотранспортних засобів, 

машин і механізмів. 

2. 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. 

3. Продовжити співпрацю з райдержадміністраціями щодо залучення 

коштів, направлених на виконання заходів пов’язаних з функціональними 

повноваженнями управлінь та розвитку водного господарства. 

 

Фінансово - економічний    відділ   БУВР Тиси                             


