
\ Iнформацiя
про дiяльнicть ЛьвiвськоУ гiдрогеолого-мелiоративноУ

експедицiУза 2016 piK
(Надаcrься вiдповiдно ДО наказу Мiнекономрозвитку вiд 11.02.2015 N2 116та

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

Основним завданиям експедицi'i е ведения екологомелiоративного
монiторингу мелiорованих земель Львiвсько'i областi та монiторинту
довкiлля в сферi дiяльностi поверхневих вод.

Потягом 2016 року експедицiею виконано Програму еколого-
мелiоративного монiторингу на 100% (таблиця 1 додаcrься), проводився
постiйний контроль за гiдрометеорологiчною i водогосподарською
обстановкою на територi'i областi, збiр, узагальнення та аналiз даних про
водогосподарську та гiдрометеорологiчну ситуацiю, гiдрологiчний та
гiдроxiмiчний стан водних об'ектiв у басейнах рiчок та подавалася
щодениа, щотижнева та щомiсячна iнформацi'i до Львiвського
облводресурсi в.

Польовими гiдрогеолого-мелiоративними партiями експедицi'i за
2016 piK:
- проведено гiдрогеолого- мелiоративне обстежения осушуваних земель на
площi 505,0 тис. га;
- виконано 17,93 тис. замiрiв рiвня rpунтових вод та iнших стацiонарних
заМIРШ;
- проведено 35,0 тис. гiдрометеорологiчних замiрiв на Оброшинськiй
воднобалансовiй станцi'i;
- вiдiбрано 411 проб води, з них 138 проб iз свердловин, 109 проб
поверхневих вод з каналiв i рiчок , 96 проби дренажного стоку та 68 проб.
води за програмою МОНlторингуповерхневих вод.

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

Лабораторiею монiторинту вод та rpунтiв Львiвсько'i ГГМЕ за 2016
piK виконано аналiзи якостi поверхневих вод Лъвiвсько'i областi у 17
створах.

За Програмою монiторингу поверхневих вод за за 2016 piK було
виконано 1580 вимiрювань у 68 пробах води (з них 84 радiологiчних
вимiрювання у 64 пробах води).

За Програмою мелiоративного монiторингу було виконано 8232
вимiрювань у 343 пробах поверхневих, rpунтових i дренажних вод, а
також 4599 вимiрювання у 3872 пробах rpYHTiBмелiоративних систем.

Також були виконанi договiрнi роботи, в яких було проведено 4540
вимiрювань у 277 пробах стiчних та rpунтових вод та 46 вимiрювань у 2
зразках rpYHTY.Тенденцiй до змiн якостi води не виявлено.

Згiдно кошторису за 2016 piK по загальному фонду передбачено
2852,0 тис. грн., фактично профiнансовано 2852,0 тис. грн. (що становить



на 47 %КОШТ1Впо спецфонду за 2016 piK.. .В1ДПОВ1ДНИМперlOДОМминулого року.

100 % до кошторису), виконано 3193,2 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштiв
спецiального фонду направлених на виконання загального фонду в розмiрi
340,5 тис. грн ..

Виконано ремонтних робiт по поточному ремонту на суму 34,3 тис.
грн., (у т. ч. за рахунок коштiв загального фонду 9,2 тис. грн., матерiалiв
минулих poкiB 0,1 тис. грн., спецiального фонду направленого на
виконання загального фонду 25,0 тис. грн.). Проведено поточний ремонт
водопровiДНОl мережi, естакади, 1 термостата, 7 автомобiлiв, 274
свердловин, встановлено водяний лiчильник, проведено теxнiчне
обслуговування котлiв, придбано спецодяг, вогнегасники, канцтовари, з/ч,
матерiали для ремонту водопровiдноi' мережi, та свердловин, господарськi
товари, витратнi матерiали до косарки, ПММ, тени для дистилятора,
закуплено на 3,9 тис. грн. молока працiвникам лабораторil, видатки на
вiдрядження склали 13,0 тис. грн., виплачено польовi на 5,9 тис. грн..
Оплачено: послуги банку, послуги зв'язку, податки та збори, заправку та
регенерацiю катрiдЖiв, вогнегасникiв, повiрку лабораторних приладiв,
вивiз смiття, перевiрено вентиляцiйнi канали. Здiйснювався оперативний
контроль за станом охорони працi 1-1У ступенiв. Проведено своечаснi
розрахунки з енергопостачальними органiзацiями за спожитi енергоносi1.

Пройшли II тур навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацi1 в
ДIYEBP 3 працiвники експедицii'.

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв по експеДИЦl1
становить 53 чоловiки, у тому числi KepiBHiпрацiвники 5 чоловiк.

Фонд оплати працi за звiтний перiод становить 2359,4 тис. грн., у т. ч.
KepiBHoroскладу 431,0 тис. грн ..

Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв експедицii', у т. ч.
сумiсникiв, становить 3333 грн., та 7183 грн. у KepiBHorOскладу.

Заборгованiсть з виплати заробiтноi' плати вiдсутня (баланс форма
N21 додаеться).

Держзакупiвлi не проводились (протокол заС1Дання тендерного
KOMiTeтyдодаеться).

Надходження коштiв по спецiальному фонду, отриманих як плата за
послуги, за 2016 piK становить 687,7 тис. грн. (укладено 82 договори).

Надходження отримано за рахунок надання наступних послуг:
проведення аналiзу води та грунту на 311,7 тис. грн.;
виконання проектних та вишукувальних робiт на 162,8 тис. грн.;
бурiння свердловин 185,2 тис. грн.;
подачi води на 28,0 тис. грн ..

Планування надходжень за HaдaHi послуги проводил ось згiдно. .укладених договор1В, коригування BapTocТlплатних послуг проводилось на
пiдставi змiни заробiТНОl плати, eHeproHocilB та iнших фактичних видаткiв
вказаних в калькуляцlЯX.

Обсяг надходжень
бiльший у порiвняннi з



Перелiк документiв якi додаються:
1. Виконання плану гiдрогеолого-мелiоративних робiт Львiвською ГГМЕ за

2016 piK (таблиця 1).
2. Перелiк пiдготовлених та доведених до користувачiв документiв з оцiнки,

прогнозу та контролю стану мелiорованих земель за 2016 piK (таблиця 2).
3. Баланс (форма NQ1).
4. Протокол NQ 1 вiд 23.02.2016р. засiдання тендерного KOMiTeтyщодо

органiзацil та проведення державних закупiвель TOBapiB,робiт i послуг за
державНI кошти.

ПРОТОКОЛ Ng 1 вiд 23. 02.2016 р.
засiдання тендерного KOMiTeтyщодо органiзацil та

проведення державних закупiвель TOBapiB,робiт i послуг за державнi кошти

Дата 23.02.2016 р. Час: 1400год.

ПРИСУТНI:
Грабовська С.П. -головний iнженер ЛГГМЕ, голова KOMiTeтy.
Яворський I.r.- провiдний бухгалтер, заступник голови
Дзвиняцький Д.О. - начальник ПодiЛЬСЬКОlГГМП, секретар KOMiTeтy
Члени тендерного KOMiTeтy:
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 eKoHoMicTекспедицil п. Савчук м.П. проаналiзувала кошторис
експедицil на 2016 р. в розрiзi КЕКВ по загальному i спецiальному фондах.
Згiдно представлених обсягiв фiнансування експедицil по Bcix КЕКВ на
поточний piK та чинного законодавства УкраlНИ про здiйснення державних
закупiвель до Bcix TOBapiB, робiт i послуг, ЩО повнiстю або частково
здiйснюються за державнi кошти, за умови, що BapTicTb предмета закупiвлi,
товару (ToBapiB),послуги (послу г) дорiвню€ або перевищу€ 200 тис. гривень, а
робiт - 1,5 мiльйон гривень в експедицil не потрiбно проводити KOHКYPCHi
торги, оскiльки фiнансування по Bcix КЕКВ меншi за суми, при яких потрiбно
було б Ух проводити. Голова тендерного KOMiTeтyп. Грабовська СЛ. пiсля
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Виконання плану гiдрогеолого-мелiоративних робiт
Львiвською ГГМЕ за 2016 piK

N2 Одини-ця Представ-
Всього з

з/п Види робiт вимiру лення
показника початку року

Спостереження за piBHeM план 17931
1 грунтових вод, та iншi стацiонарнi замtр факт 17931

спостереження % 100

Спостереження на
план 35005

2 замtр факт 35005воДнобалансовiй станцiУ
% 100

Гiдрогеолого- мелiоративне план 505,01
з тис.га факт 505,01обстеження

% О
план 511,5

4 Механiчне i ручне бурiння м.п факт 511,5
%

Аналiз води, водних витяжок, план 14210
5 УМ.аналiзи факт 14210зразкiв груитiв

% 100

Викопання ремоптних робiт
план 31,3

6 ТИС.грн факт 34,3всього:
% 1I О

У тому числi: поточнuй pe,'AOllm
план 31,3

6 ТИС.грн факт 34,3КЕКВ 2210 + 2240
% 110

план О
6.2 КапiтШ1ЬНUЙ ремонт: ТИС.грн факт О

% О
7 ФiпаисуваНIIЯ робiт, всього ТИС.грн 3539,70

держбюджету по КПКВ ЛJМlТ 2852,00
7.1 УТ.ч. з ТИС.грн факт 2852,002407050

% 100,0
лiмiт 0,00

по КПКВ 2407050 (GPS) ТИС.грн факт 0,00
%

7.2
за рахУНОК позабюджетноi' тис.грН 687,7
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