
Підсумки роботи Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса 

за І квартал 2021 р. 

 

Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса за 

підсумками роботи за 1 квартал 2021 р. забезпечив виконання основних 

показників відповідно до наказу Держводагентства України від 18.12.2020 р. 

№ 1106 “Про заходи щодо підготовки водогосподарсько-меліоративного 

комплексу до роботи в 2021 році” та на виконання наказу БУВР Тиси від 

15.02.2021 № 13 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації  

водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2021 році». 

На утримання водогосподарського комплексу області протягом 

звітного періоду залучено 20948,5 тис. грн., в тому числі: 

- по програмі 2707050 «Експлуатація державного водогосподарського 

комплексу та управління водними ресурсами» - 20 629,1 тис. грн., з 

них за рахунок загального фонду – 20 124,9 тис. грн. 

(профінансовано 100% до ліміту) та за рахунок спеціального фонду 

– 504,2 тис. грн.; 

Залучено коштів: 

- за рахунок коштів суб’єктів господарювання в сумі 11454,0 тис. грн. 

БУВР Тиси забезпечило виконання за 1 квартал 2021 р. ремонтно-

доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній мережі: 

- вирубано 201,5 км чагарнику на каналах та дамбах; 

- очищено від намулу 94 шт. ГТС; 

- установлено 20 шт. ПК стовпчиків та інформаційних знаків; 

- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС 29 шт.; 

- відремонтовано 2 рейкових гідропости; 

- проведено 1143 заміри на режимно-спостережній мережі. 

Завдання з підготовки осушувальних меліоративних систем до роботи у 2020-

2021 роках виконано на 58%. 

Поточний ремонт на міжгосподарській мережі виконано на суму 164,7 

тис. грн., на внутрішньогосподарській мережі - на суму 135,0 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 116 254,46 тис. м3 води. 

Використано електроенергії 2741,47 тис. кВт. год. на суму 9501,25 тис. грн.  

Насосними станціями використано 2657,16 тис. кВт. год. електроенергії, із 

них на перекачку води 2516,93 тис.кВт.год. 

За  1 квартал 2021 р. на спеціальні рахунки надійшло коштів в сумі  

504,1 тис. грн., у тому числі надходження коштів від надання платних послуг 

механізмами і автотранспортними засобами склали 104,2 тис. грн. Кошти 

надійшли від: 

- обстеження  господарських  об'єктів  та  обладнання з наданням  

рекомендацій  стосовно  розроблення  заходів,  спрямованих  на 



зменшення  негативного впливу гідрологічних явищ на стан водних 

об’єктів 5,9 тис. грн.; 

- видача розрахунків та рекомендацій з питань визначення ступеня  

впливу  на  водні  об'єкти проектованих споруд 11,6 тис. грн.; 

- відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих,  

підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх 

якості, визначення властивостей ґрунтів та сировини природного 

походження (пісок, глина, щебінь та гравій), що використовується 

для виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів,  

вмісту в них радіонуклідів і солей важких металів 197,9 тис. грн.; 

- інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування,  

проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання 

проектно-кошторисної документації на будівництво, 

реконструкцію   зрошувальних і осушувальних систем, водойм, 

протиерозійних споруд, проведення ремонтних, протиповеневих, 

культуртехнічних, планувальних робіт 87,2 тис. грн.; 

- буріння свердловин, тампонажна та санітарна обробка 

свердловин, вапнування і гіпсування ґрунтів, будівництво ставків та 

водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, проведення 

днопоглиблювальних та піскоструминних робіт 69,2 тис. грн.; 

- послуги, пов'язані з ремонтом насосно-силового устаткування, 

машин і механізмів, виконанням робіт ремонтно-механічними, 

деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і 

електролабораторіями,  з  використанням транспортних  засобів  

та  засобів зв'язку, які перебувають на балансі водогосподарських 

установ та організацій 70,7 тис. грн.; 

- оренда майна 59,0 тис. грн.; 

- інше 2,8 тис. грн. 

 

На покриття дефіциту бюджетних видатків за 1 квартал 2021 р. за 

рахунок спецфонду  направлено 248,9 тис. грн. 

Механізми працювали на міжгосподарській мережі, аварійно-

відбудовчих та ремонтно-експлуатаційних роботах. Виконано земляних робіт 

у кількості 3,06 тис.м3. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний період 

склала 555 чоловік, з них зайнятих на бюджеті – 549,2 чоловіки і на спецфонді 

– 5,8. 

Фонд оплати праці працівників БУВР Тиси за 1 квартал 2021 р. по 

загальному фонду склав 13115,9 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників по бюджету склала 7961,0 грн. По заробітній платі 

заборгованості немає. 

Перераховано до Державного та місцевого бюджетів за 1 квартал 2021 

р. 2,8 млн. грн., втому числі до місцевого -  2,5 млн. грн. 

Дебіторська заборгованість за 1 квартал 2021 р. склала 16,2 тис. грн., 

кредиторська – 760,0 тис. грн.( за І квартал кредиторська заборгованість по оплаті 

за електроенергію виникла в зв’язку з використанням насосними станціями електроенергії 

на перекачку надлишкових вод, з метою уникнення підтоплень населених пунктів і 

сільськогосподарських угідь). 



Впродовж 1 кварталу 2021 р. року БУВР Тиси забезпечувало 

діяльність, передбачену двосторонніми Міжурядовими Угодами з питань 

водного господарства на прикордонних водах, укладеними між Україною та 

Угорщиною, Словаччиною, Румунією. Зокрема, в онлайн-режимі проведено 

ряд зустрічей українсько-угорської та українсько-словацької робочих груп з 

оцінки якості прикордонних вод та захисту від шкідливої дії вод. 

Одним із напрямків діяльності БУВР Тиси є участь у конкурсах 

Спільного Моніторингового Комітету з метою отримання Гранту на розвиток 

водного господарства в Закарпатській області. Гранти фінансуються за 

рахунок Європейського Інструменту Сусідства у рамках Програми 

транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

2014-2020. 

Так, на сьогоднішній день, Басейнове управління водних ресурсів річки 

Тиса впроваджує заплановані заходи по двох наступних Грантових 

Контрактах (ГК). 

1. Від 13.08.2019 року HUSKROUA/1701/LIP/003 «Зміцнення 

транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання 

паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур» - 

SAFETISZA (Проєкт). Бюджет Проєкту становить 4 161 670,00 євро, з яких 

1 531 350,00 євро – це бюджет угорського партнера. За умовами ГК, Україна 

повинна забезпечити дольову частку у розмірі 10% бюджету - 263 032 євро 

(або, щоб забезпечити фінальний платіж по ГК, то 19% - 499 760,80 євро). 

Основними заходами Проєкту на українській території будівництво 

лівобережної дамби р. Тиса в с. Гетеня - с. Теково Виноградівського району 

9,3 км, придбання транспортного засобу, комп’ютерного та лабораторного 

обладнання та інше.  

2. Від 29.08.2019 року HUSKROUA/1702/8.1/0005 «Спільні заходи із 

запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні р. Уж» - FloodUzh 

(Проєкт). Бюджет Проєкту становить 1 149 106,90 євро, з яких 343 071,90 євро 

– це бюджет угорського партнера. За умовами ГК, Україна повинна 

забезпечити дольову частку у розмірі 10% бюджету - 114 910 євро (або, щоб 

забезпечити фінальний платіж по ГК, то 19% - 218 329,62 євро). Основними 

заходами проекту є виготовлення цифрової моделі рельєфу для басейну р. Уж, 

розробка зон затоплення басейну р. Уж і зон ризику м. Ужгород та розробка 

техніко-економічного обґрунтування будівництва регулюючої споруди на р. 

Уж, придбання акустичного допплерівського профілографа швидкості течії та 

інше. 

Крім того, БУВР Тиси виграно ще один Грант по Проєкту «Розробка 

Угорсько-Української комплексної системи запобігання повеням – заплав – 

планів розвитку активізації для водозаборів Берег та Борза», контракт по 

якому знаходиться на стадії підписання. Бюджет Проєкту становить 

1 281 120,00 євро, з яких 552 840,00 євро – це бюджет угорської сторони. 

Відповідно до бюджету Проєкту на розвиток водогосподарської галузі 

Закарпатської області заплановано залучити коштів міжнародної технічної 

допомоги в сумі 655 452 євро. При цьому, Україна повинна забезпечити 

дольову частку у розмірі 10% бюджету – 72 828 євро (або, щоб забезпечити 

фінальний платіж по ГК, то 19% - 138 373,20 євро).   



Працівниками БУВР Тиси та міжрайонних управлінь водного 

господарства проведено ряд заходів з благоустрою території області. Загалом, 

очищено, відновлено та впорядковано 4 джерела. Кількість обстежених 

водних об’єктів становить 104 з відповідним актуванням. 

Програма моніторингу довкілля у частині контролю якості поверхневих 

вод за радіологічними і гідрохімічними показниками по Закарпатській області 

за 1 квартал 2021 р. виконана. Зроблено 876 вимірювань показників якості 

води на гідрохімічний аналіз. Надходження коштів до спеціального фонду за  

виконання аналізів вод з підприємств-водокористувачів  склали 132,8 тис.  

грн., при цьому виконано 990 вимірювань. 

На державному обліку за формою 2-ТП (водгосп) нараховується 345 

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           

2021 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. Налагодити тісну співпрацю з новоствореними об’єднаними 

територіальними громадами області щодо залучення коштів, направлених на 

виконання заходів пов’язаних з функціональними повноваженнями управлінь 

та розвитку водного господарства. 

 

 

 


