
Iнформацiя
про дiяльнicть Львiвськоi гiдрогеолого-мелiораТИВНОi

експедицii за 1квартал 2017року
(Надаcrься вiдповiдно до наказу Мiнекономрозвитку вiд 11.02.2015 N2 II б та

листа Львiвське облводресурсiв вiд 28.04.2015р. N207/988).

Основним завданням експедицi'j е ведення екологомелiоративного
монiторингу мелiорованих земель Львiвськоi' областi та монiторингу
довкiлля в сферi дiяльностi поверхневих вод.

Потягом 1 кварталу 2017 року експедицiею виконано Програму
еколого-мелiоративного монiторингу на 100% (таблиця 1 додаеться),
проводився постiйний контроль за гiдрометеорологiчною i
водогосподарською обстановкою на територi! областi, збiр, узагальнення
та аналiз дан их про водогосподарську та гiдрометеорологiчну ситуацiю,
гiдрологiчний та гiдрохiмiчний стан водних об'ектiв у басейнах рiчок та
подавалася щоденна, щотижнева та щомiсячна iнформацi'j до Львiвського
облводресурсiв.

Польовими гiдрогеолого-мелiоративними партiями експедицil за 1
квартал 2017 року:
- вiдiбрано 30 проб грунту для визначення об'емно! маси та вологостi
грунту з проходженням 1,6м шурфiв;

проведено 8031 гiдрометеорологiчних заМlРШ на Оброшинськiй
воднобалансовiй станЦil;
- вiдiбрано 7 проб ГРУНТОВОlводи iз свердловин, 28 проб поверхневих вод з
каналiв i рiчок , 24 проби дренажного стоку та 17 проб води за програмою. .
монпорингу поверхневих вод.

В результатi виконаних робiт та узагальнення i оцiнки отриманих
матерiалiв в камеральних умовах пiдготовленi iнформацiйнi матерiали
представленi в таблицi 2 (додаеться).

Лабораторiею монiторингу вод та rpYHTiB ЛьвiВСЬКОlГГМЕ за 1
квартал 2017 року виконано аналiзи якостi поверхневих вод ЛьвiВСЬКОl
областi у 17 створах.

За Програмою монiторингу поверхневих вод за 1 квартал 2017 року
було виконано 395 вимiрювань у 17 пробах води (з них 21 радiологiчне
вимiрювання у 16 пробах води).

За Програмою мелiоративного монiторингу було виконано 1416
вимiрювань у 59 пробах поверхневих, rpунтових i дренажних вод, а також
30 вимiрювань у 30 пробах rpYHTiBмелiоративних систем.

Також були виконанi AorOBipHiроботи, в яких було проведено 1081
вимiРlOвання у 72 пробах стiчних та rpунтових вод та 11 вимiрювань у 44
зразках (рунту. Тенденцiй до змiн якостi води не виявлено.

Згiдно кошторису за 1 квартал 2017 року по загальному фонду
передбачено 1004,1 тис. грн., фактично профiнансовано 1004,1 тис. грн.
(що становить 100 % до кошторису), виконано 1151,2 тис. грн., у Т.ч. за
рахунок коштiв спецiального фонду направлених на виконання загального



фонду в розмiрi 167,6 тис. грн ..
Биконано ремонтних робiт по поточному ремонту на суму 26,7 тис.

грн., (у т. ч. за рахунок коштiв загального фонду 0,8 тис. грн.,
спецiального фонду направленого на виконання загального фонду 25,9 тис.
грн.). Проведено поточний ремонт 1 лабораторного приладу ПАЖ-3, 3
автомобiлiв, придбано комп'ютерну мишу, клавiатуру, ПММ, тени для
дистилятора, хiмреактиви, хiмпосуд, з/ч, медикаменти, 2
металопластикових BiKHa, матерiали, закуплено на 0,3 тис. грн. молока
працiвникам лабораторi'j, виплачено польовi на суму 3,0 тис. грн..
Оплачено: за пресу, у тому числi журнал «Охорона працi», послуги банку,
послуги зв'язку, податки та збори, повiрку лабораторних приладiв.
3дiйснювався оперативний контроль за станом охорони працi I-IV
ступенiв. Проведено сво€часнi розрахунки з енергопостачальними
органiзацiями за спожитi eHeprOHOci!.

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв по експедицii"
становить 56 чоловiк, у тому числi KepiBHiпрацiвники 5 чоловiк.

Фонд оплати працi за звiтний перiод становить 820,6 тис. грн., у т. ч.
KepiBHorOскладу] 26,5 тис. грн ..

Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв експедицi"i, у т. ч.
сумiсникjв, становить 4716 грн., та 8436 грн. У KepiBHoroскладу.

3аборгованiсть з виплати заробiтно'j плати вiдсутня (баланс форма
NQ1-дсдода€Ться).

Держзакупiвлi не проводились (протокол засщання тендерного
KOMiTeTYдода€ться).

Надходження коштiв по спецiальному фонду, отриманих як плата за
послуги, за 1 квартал 20]7 року становить 203,5 тис. грн. (укладено 51
договiр).

Надходження отримано за рахунок надання наступних послуг:
проведення аналiзу води та фунту на 77,6 тис. грн.;
виконання проектних та вишукувальних робiт на 58,0 тис. грн.;
бурiння свердловин 60,0 тис. грн.;
подачi води на 7,9 тис. грн..

Планування надходжень за наданi послуги проводилось згiдно
укладених договорiв, коригування BapTocTiплатних послуг проводилось на
пiдставi змiни заробiтно! плати, eHeprOHOci!Bта iнших фактичних видаткiв
вказаних в калькуляЦlЯХ.

Обсяг надходжень коштiв по спецфонду за 1 квартал 2017 року на
122,1 ТИС.грн.бiicьший у порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого
року.

Перелiк документiв якi додаються:

]. Биконання плану гiдрогеолого-мелiоративних робiт Львiвською ГГМЕ за
1 квартал 20] 7 року (таблиця 1).



"

2. Перелiк пiдготовлених та доведених до користувачiв документiв з оцiнки,
прогнозу та контролю стану мелiорованих земель за 1 квартал 2017 року
(таблиця 2).

3. Баланс (форма N2 1-дс).
4. Протокол N2 4 вiд 21.02.2017р. засiдання тендерного KOMiTeTYщодо

органiзацiI та проведення державних закупiвель TOBapiB,робiт i послуг за
державНl кошти.

ПРОТОКОЛ N2 4 вiд 21. 02. 2017 р.

засiдання тендерного KOMiTeTYщодо органiзацil та

проведення державних закупiвель TOBapiB,робiт i послуг за державнi кошти

Дата 21.02.2017 р.

ПРИСУТНI:

Час: 1400год.

Грабовська сл. -головний iнженер ЛГГМЕ, голова KOMiTeTY.

Яворський 1.Г. - провiдний бухгалтер, заступник голов и

Дзвиняцький Д.О. - начальник ПодiЛЬСЬКОIГГМП, секретар KOMiTeTY

Члени тендерного KOMiTeTY:

1. Савчук мл. - головний eKoHoMicT

2. Карплюк В.Р. - начальник дiльницi по експлуатацil i ремонту свердловин та

обладнання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Органiзацiя та проведення процедури закупiвлi TOBapiBi послуг за державнi

кошти

1). визначення процедур при закупiвлi TOBapiBi послуг за державнi кошти;

2). термiни проведення тендеру;

3). визначення вiдповiдального за проведення дано) процедури.

СЛУХАЛИ:



Головний eKOHOMicTекспедицii' п. Савчук мл. проаналiзувала кошторис

експедицii' на 2017 р. в розрiзi КЕКВ по загальному i спеuiальному фондах.

Згiдно представлених обсягiв Фiнансування експедицi! по Bcix КЕКВ на

поточний piK та чинного законодавства Укра!ни про здiйснення державних

закупiвель до Bcix TOBapiB, робiт i послуг, ЩО повнiстю або частково

здiйснюIOТЬСЯ за державнi кошти, за умови, що BapTicTb предмета закушвЛ1,

товару (ToBapiB), послуги (послуг) дорiвню€ або перевишу€ 200 тис. гривень, а

робiт - 1,5 мiльйон гривень в експедицii' не потрiбно проводити KOHKYPCHi

торги, оскiльки Фiнансування по Bcix КЕКВ меншi за суми, при яких потрiбно

було б i'x проводити. Голова тендерного KOMiTeTYп. Грабовська СЛ. пiсля

обмiну думками членiв тендерного KOMiTeTYпiдвiвши пiдсумки засiдання,

заявила, що в 2017 р. згiдно чинного законодавства Укра!ни не потрiбно

проводити конкурсних TOPГlВ 1 запропонувала провести голосування з дано го

питання.

УХВАЛИЛИ:

1). Не проводити KOHKYpCНlторги з закуПlВЛ1 TOBaplВ, робiт i послуг за

державнi кошти у 2017 poui ..

- Голова KOMiTeTY

Заступник голови

Члени тендерного KOMiTeTY:

Секретар тендерного KOMiTeтy

СЛ. Грабовська

{.г. Яворський

мл. Савчук

В.Р. Карплюк

Д.О. Дзвиняцький



Виконання плану гiдрогеолого-мелiоративних робiт Львiвською
ГГМЕ за I квартал 2017 року

N2
Одини- Представ- Кiлькiсть за l-й

з/п Види робiт ця ления квартал 2017вим'ру показника

Спостереження за piBHeM план 2505
1 грунтових вод, та iншi замlР факт 2505. .cTaЦIOHapНlспостереження % 100

план 8031
2 Спостереження на заМlР факт 8031воднобалансовiй стаНЦil

% 100
план О

3
Гiдрогеолого- мелi орати вне тис. га факт Ообстеження

% О
план О

4 Механiчне i ручне бурiння м. п факт О
%

план 2299
5

Аналiз води, водних витяжок, ум. факт 2299зразкiв rpYHTiB аналlЗИ
% 100

план 25,5
6 Виконання ремонтннх робiт тнс. грн. факт 26,7

ВСЪОГО:
% 105

план 25,5
6,1 У тому числi: поточнuй тис. грн. факт 26,7реЛ1Онт КЕКВ 2210 + 2240

% 105
план О

6.2 Капiтальнuй ремонт: тис. грн. факт О
% О

7 Фiнансування робiт, всъого тис. грн. 1207,57
ЛIМ1Т 1004,10

71 У Т.Ч. з держбюджету по тис. грн. факт 1004,10КПКВ 2407050
% 100,0

ЛlМJТ 0,00
по КПКВ 2407050 (GPS) тис. грн. факт 0,00

%

7.2 за рахунок позабlOдJlсетllО{ тис. грн. 203,47дiЯJlhНостi

Таблиця 1
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