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Інформація
про виконання у 2016 році завдань та заходів ’’Програми 

розвитку водного господарства Рівненської області на період до 2021 року" 
(рішення обласної ради від 05.04.2013 №872)

В області діє регіональна "Програма розвитку водного господарства 
Рівненської області на період до 2021 року", затверджена рішенням 
Рівненської обласної ради від 05.04.2013 № 872, яка розроблена відповідно 
"Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпра на період до 2021 року" 
(Закон України від 24 травня 2012 року № 4836-УІ).

Програмою затверджені такі напрями:
- напрям 1. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення 
екологічного стану осушених угідь, управління водними ресурсами.
- напрям 2. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням 
сільських населених пунктів області, що користуються привізною та 
неякісною водою.
- напрям 3. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських 
угідь від шкідливої дії вод.

На 2016 рік програмою в цілому передбачено 76950,0 тис.гри, 
у тому числі за рахунок державного бюджету -  47670,0 тис.грн., обласного 
бюджету - 4030,0 тис.грн., місцевих бюджетів районних, сільських та 
селищних рад -  7460,0 тис.грн., за рахунок інших джерел -  17790,0 тис.грн.

У 2016 році профінансовано програму в сумі 36944,4 тис.грн., у тому 
числі: з державного бюджету -  35696,6 тис.грн., із місцевих бюджетів 
районних, сільських та селищних рад -  756,2 тис.грн., з інших джерел -  
491,6 тис.грн. З обласного бюджету кошти на виконання програми не 
виділялись.
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По на о риму 1 "Забезпечення розвитку меліорації земель і 
поліпшення екологічного стану осушених угідь, управління водними 
ресурсами" на 2016 рік програмою передбачено 69050,0 тис.грн., у тому 
числі за рахунок державного бюджету -  40070,0 тис.грн., обласного 
бюджету -  3730,0 тис.грн., місцевих бюджетів районних, сільських та 
селищних рад -  7460,0 тис.грн., за рахунок інших джерел -  17790,0 тис.грн.

У 2016 році фактично профінансовано заплановані заходи по напряму 
1 програми в сумі 36944,4 тис.грн., у тому числі: з державного бюджету -  
35696,6 тис.грн., із місцевих бюджетів районних, сільських та селищних рад 
-  756,2 тис.грн., з інших джерел -  491,6 тис.грн. З обласного бюджету 
кошти на виконання програми не виділялись.

На державній меліоративній мережі області водогосподарськими 
організаціями підпорядкованими Рівненському обласному управлінню 
водних ресурсів виконані всі заплановані на рік виробничі показники:

- підготовлено до роботи у вегетаційному сезоні меліоративні 
системи на площі 311,7 тис.гектарів;

~ проведено моніторинг меліорованих земель та прилеглих до них 
територій на площі 358 тис.гектарів;

- організовано роботу 55-ти насосних станцій, які забезпечили 
перекачку надлишкової води з польдерних систем загальним обсягом 44,4 
млн.куб.м;

- виконано ремонтно-доглядові роботи на міжгосподарській 
меліоративній мережі в сумі 17994,4 тис.грн., у тому числі проведено 
поточний ремонт основних меліоративних фондів на суму 929,9 тис.грн.;

- проведено очищення міжгосподарської мережі каналів від мулу 
об'ємом 43,1 тис. куб.м;

- відремонтовано 602 гідротехнічні споруди на меліоративних
каналах;

- відремонтовано 35 одиниць насосно-силових агрегатів насосних 
станцій;

- проведено обкошування каналів і дамб на площі 4015,5 гектарів;
- вирубано чагарник на меліоративних каналах загальною площею 

1073,4 гектарів;
- інші роботи відповідно до виробничих планів.
На внутрішньогосподарських меліоративних каналах, дамбах 

обвалування та гідроспорудах, які перебувають у комунальній власності, 
сільськими та селищними радами виконано:

- ремонтні роботи на внутрішньогосподарській меліоративній 
мережі на суму 1247,8 тис.грн.;

- обкошування трав'яної рослинності на меліоративних каналах -  
290,3 гектарів;

- вирубка чагарнику на меліоративних каналах -  170,1 гектарів;
- очищення меліоративних каналів від мулу -  27,2 тис. куб.м;



По напряму 2 ’’Першочергове забезпечення централізованим 
водопостачанням сільських населених пунктів області, що користуються 
привізною та неякісною водою” на 2016 рік Програмою передбачено 900,0 
тис.грн., у тому числі за рахунок державного бюджету -  900,0 тис. грн.

У 2016 році кошти по цьому напрямку програми не виділялись.
По напряму 3 "Захист сільських населених пунктів і 

сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод" на 2016 рік Програмою 
передбачено 7000,0 тис.грн., у тому числі за рахунок державного бюджету -  
6700,0 тис. грн., обласного бюджету -  300,0 тис.грн.

У 2016 році на виконання цього напряму кошти з бюджетів різних 
рівнів не виділялись.

Наступна інформація про стан виконання програми за 2017 рік буде 
надана до 15 лютого 2018 року.
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