
J Iнформацiя
про дiяльнiсть ЛьвiВСЬКОlгiдрогеолого-мелiораТИВНОl

експедицil за 9 мiсяцiв 2016 року
(Надаcrься вiдповiдно до наказу Мiнекономрозвитку вiд 11.02.2015 NQ116 та

листа Львiвське облводресурсiв вiд 28.04.2015p. NQ07/988).

Основним завданням експедицii' € ведення екологомелiоративного

монiторингу мелiорованих земель Львiвсько! областi та монiторингу

довкiлля в сферi дiяльностi поверхневих вод.

Потягом 9 мiсяцiв 2016 року експеДИЦl€Ю виконано Програму

еколого-мелiоративного монiторингу на 100% (таблиця 1 дода€Ться),

проводився постiйний контроль за
. .

ГlдрометеоролоГlЧНОЮ

водогосподарською обстановкою на територi! областi, збiр, узагальнення
. ...

та аналlЗ даних про водогосподарську та ГlдрометеоролоГlЧНУ ситуаЦlЮ,

гiдрологiчний та гiдрохiмiчний стан водних об'€ктiв у басейнах рiчок та

подавалася щоденна, щотижнева та ЩОМlся'ша iнформацi! до Львiвського

облводресурсiв.

Польовими гiдрогеолого-мелiоративними партiями експедицil за 9

мiсяцiв 2016 року:

- проведено гiдрогеолого- мелiоративне обстеження осушуваних земель на

площi 454,2 ТИС.га;

- виконано 14,3 тис. заМlр!В р!Вня rpунтових вод та lНших сташонарних

замlрШ;

- проведено 26,44 тис. гiдрометеорологiчних заМlр!В на Оброшинськiй

воДнобалансовiй станцй;

- вiдiбрано 335 проб води, з них 126 проб iз свердловин, 85 проб

поверхневих вод з каналiв i рiчок , 72 проби дренажного стоку та 52 проби

ВОдИза програмою МОНlторингу поверхневих вод.

В резулыатi виконаних робiт та узагальнення 1 ОЦlнки отриманих

матерiалiв в камеральних умовах пiдготовленi iнформацiйнi матерiали

представленi в таблицi 2 (дода€ться).



Лабораторi€ю МОНlторингу вод та фунтiв Львiвсько'i ГГМЕ за 9

МIСЯЦШ 2016 року вико нан о аналiзи якостi поверхневих вод Львiвсько'i

областi у 17 створах.

За Програмою монiторингу поверхневих вод за 9 мiсяцiв 2016 року

було виконано 1185 вимiрювань у 51 пробах води (з них 63 радiологiчних

вимiрювання у 48 пробах води).

За Програмою меЛlOративного МОНIТорингу було виконано 6768

вимiрювань у 282 пробах поверхневих, грунтових i дренажних вод, а

також 4173 вимiрювання у 3468 пробах rpYHTiBмелiоративних систем.

Також були виконанi договiрнi роботи, в яких було проведено 3380

вимiрювань у 207 пробах стiчних та фунтових вод та 46 вимiрювань у 2

зразках фунту. Тенденцiй до змiн якостi води не виявлено.

Згiдно кошторису за 9 мiсяцiв 2016 року по загальному фонду

передбачено 2067,7 тис. грн., фактично профiнансовано 2067,7 тис. грн.

(що становить 100 % до кошторису), виконано 2288,2 тис. грн., у т.ч. за

рахунок КОШТJВспецiального фонду направлених на виконання загального

фонду в розмiрi 281,4 тис. грн ..

Виконано ремонтних робiт по поточному ремонту на суму 32,3 тис.

грн., (у т. ч. за рахунок коштiв загального фонду 8,5 тис. грн., матерiалiв

минулих pOKiB 0,1 тис. грн., спецiального фонду направленого на

виконання загального фонду 23,7 тис. грн.). Проведено поточний ремонт

водопровiдноi' мереЖl, естакади, 1 термостата, 7 автомобiлiв, 274

свердловин, теХНlчне обслуговування котЛlВ, придбано спецодяг,

канцтовари, з/ч, матерiали для ремонту водопровiдно'i мереЖI, та

свердловин, господарсьКl товари, витратнi матерiали до косарки, ПММ,

тени для дистилятора, закуплено на 2,9 тис. грн. молока праЦlВникам

лабораторil, видатки на вiдрядження склали 3,0 тис. грн., виплачено

польовi на 2,3 тис. грн .. Оплачено: послуги банку, послуги зв'язку, податки

та збори, заправку та регенерацiю катрiджiв, вогнегасникiв, лов!рку

лабораторних приладJВ, вивiз смiття, переВlрено вентиляцiйнi канали.

Здiйснювався оперативний контроль за станом охорони працi Т-ТУ



ступеюв. Проведено своечасНl розрахунки з енергопостачальними

органiзацiями за спожитi енергоносП.

Пройшли I тур навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiУ в ДIYEBP

3 працiвники експедицiУ.

Середньооблiкова К1ЛЬК1СТЬштатних працiвникiв по експедицiУ

•

становить 53 чоловiки, у тому числi KepiBHiпрацiвники 5 чоловiк.

Фонд оплати працi за звiтний перiод становить 1709,5 тис. грн., у т. ч.

KepiBHoroскладу 301,5 тис. грн ..

Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв експедицii', у т. Ч.

сумiсникiв, становить 3219 грн., та 6701 грн. у KepiBHorOскладу.

Заборгованiсть з виплати заробiтноi' плати вiдсутня (баланс форма

NQl додаеться).

Держзакупiвлi не проводились (протокол заСlДання тендерного

KOMiTeTYдодаеться).

Надходження коштiв по спецiальному фонду, отриманих як плата за

послуги, за 9 мicяцiв 2016 року становить 445,4 тис. грн. (укладено 70

договорiв).

Надходження отримано за рахунок надання наступних послуг:

проведення аналiзу води та фунту на 224,6 тис. грн.;

виконання проектних та вишукувальних робiт на 60,5 тис. грн.;

бурiння свердловин 139,6 тис. грн.;

подачi води на 20,7 тис. грн..

Планування надходжень за надаю послуги проводил ось ЗГlДно
. .укладених ДОГОВОРIВ,коригування вартосТ1платних послуг проводилось на

пiдставi змiни заробiтноУ плати, eHeprOHocii'Bта iнших фактичних видаткiв

вказаних в калЬКУЛЯЦIЯХ.

Обсяг надходжень коштiв по спецфонду за 9 мiсяцiв 2016 року на

29 % бiльший у порiвняннi
.. .з ВlДПОВlДнимперlОДОМминуло го року.
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Таблиця 1

Виконання плану ггмр Львiвською ГГМЕ за 9 мiсяцiв 2016 року

х. ОДИНИЦЯ Представ- Всього з

з/п ВИДИробiт вимiру ления початку
показника року

Спостереження за piBHeM rpУНТОВИХвод, та iншi план 14326
1 стацiонарнi спостереження заМIР факт 14326

% 100
план 26440

2 Спостереження на воднобалансовiй стапцi! зт,lIР факт 26440
% 100

план 454,18
3 Гiдрогеолого-мелiоративне обстеження ТИС.га факт 454,18

% О
план 457,5

4 Механiчне i ручне бурiиня М.П факт 457,5
% 100

план 11675
5 Аналiз води, водиих витяжок, зразкiв rpYНTiB УМ.анаЛlЗИ факт 11675

% 100
план 17,6

6 ВlIконання реМОНТНIIХ робiт веього: ТИС.грн факт 32,3
% 184

план 17,6

6,1
У ТОМУчислi: потОЧI/UЙ ремонт КЕКВ 2210 + факт 32,3
2240 ТИС.грн

% 184
план О

6.2 Капil11ШlbllUЙ ре,'1Онт: ТИС.грн факт О
% О

7 Фiнанеування робiт, веього ТИС.грн 2513,12

ЛlМ1Т 2067,72
7.1 У Т.Ч. З держбюджету по КПКВ 2407050 ТИС.грн факт 2067,72

% 100,0
ЛlМIТ 0,00

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

7.2 за paXYI/OK позабlОд:ж:етноi' дiяльностi ТИС.грн 445,4



-------------- -- --

Перелiк документiв якi додаютъся:

1. Виконання плану гiдрогеолого-мелiоративних робiт Львiвською ГГМЕ за
9 мiсяцiв 2016 року (таблиця 1).

2. Перелiк пiдготовлених та доведених до користувачiв документiв з оцiнки,
прогнозу та контролю стану мелiорованих земель за 9 мiсяцiв 2016 року
(таблиця 2).

3. Баланс (форма NQ1).
4. Протокол NQ 1 вiд 23.02.2016р. засiдання тендерного KOMiTeTYщодо

органiзацii' та проведення державних закупiвель TOBapiB,робiт i послуг за
державН1 кошти.

ПРОТОКОЛ N! 1 вiд 23. 02. 2016 р.

засiдання тендерного KOMiTeTYщодо органiзацi! та

проведення державних закупiвель TOBapiB,робiт i послуг за державнi кошти

Дата 23.02. 2016 р.

ПРИСУТНI:

Час: 1400год.

Грабовська сл. -головний iнженер ЛГГМЕ, голова KOMiTeтy.

Яворський rT. - провiдний бухгалтер, заступник голови

Дзвиняцький Д.О. - начальник Подiльсько! ГГМП, секретар KOMiTeтy

Члени тендерного KOMiTeTY:

1. Савчук мл. - головний eKoHoMicT

2. Карплюк В.Р. - начальник дiльницi по експлуатацi! 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 eKOHOMicTекспедицi/ п. Савчук МЛ. проанашзувала кошторис

експедицi/ на 2016 р. в розрiзi КЕКВ по загальному i спецiальному фондах.

Згiдно представлених обсягiв фiнансування експедицi/ по Bcix КЕКВ на

поточний piK та чинного законодавства Укра'iни про здiйснення держав них

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

здiйснюються за державнi кошти, за умови, що BapTicTb предмета закупiвлi,

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

робiт - 1,5 мiльйон гривень в експедицi/ не потрiбно проводити KOHKYPCHi

торги, оскiльки фiнансування по Bcix КЕКВ меншi за суми, при ЯКИХпотрiбно

було б /х проводити. Голова тендерного KOMiTeтy п. Грабовська сл. пiсля

обмiну думками членiв тендерного KOMiTeтy пiдвiвши пiдсумки засiдання,

заявила, що в 2016 р. згiдно чинного законодавства УкраlНИ не потрiбно

проводити конкурсних торГ1В 1 запропонувала провести голосування з дано го

питання.

УХВАЛИЛИ:

1). Не проводити KOHKYpCНlторги з закупiвлi TOBapiB, робiт i послуг за

державнi кошти у 2016 роцi ..

Голова KOMiTeTY

Заступник ГОЛОВИ

Члени тендерного KOMiTeTY:

Секретар тендерного KOMiTeTY

5

сл. Грабовська

I.r. Яворський

мл. Савчук

В.Р. Карплюк

Д.О. Дзвиняцький
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