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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Програми розвитку водного господарства 

Рівненської області на період до 2021 року

На виконання рішення голови Рівненської обласної ради від 05.04.2013 
№872 інформуємо про хід виконання Програми розвитку водного господарства 
Рівненської області на період до 2021 року (розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 31.01.2013 №62), надалі - Програма.

Програма розроблена відповідно "Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 
Дніпро на період до 2021 року" (Закон України від 24 травня 2012 року 
№483 6-VI).

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.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
державного, обласного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством.

На виконання заходів Програми у 2020 році в цілому передбачено 101,43 
млн.грн., утому числі з державного бюджету -  63,37 млн.грн., обласного 
бюджету -  5,35 млн.грн., місцевих бюджетів -  11,09 млн.грн., кошти інших 
джерел -21 ,63  млн.грн.

У 2020 році Програму профінансовано в сумі 78,310 млн.грн., у тому 
числі з державного бюджету -  71,655 млн.грн., інші джерела -  6,655 млн.грн. 
З обласного бюджету кошти на виконання заходів Програми не виділялись.

По напряму 1 "Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення 
екологічного стану осушених угідь, управління водними ресурсами" на 2020 
рік Програмою передбачено 83,26 млн.грн., утому числі кошти державного _ 
бюджету у сумі 47,89 млн.грн., обласного бюджету -  4,58 млн.грн., місцевих 
бюджетів -  9,16 млн.грн., інших джерел -  21,63 млн.грн.

У 2020 році із державного бюджету заходи по напряму 1 Програми 
профінансовано у сумі 78,277 млн.грн.

З інших джерел фактично профінансовано 6,655 млн.грн.
Водогосподарськими організаціями області на міжгосподарській 

державній меліоративній мережі за рахунок коштів державного бюджету 
виконано ремонтно-доглядових робіт на суму 48484,171 тис^грнт-
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підготовлено до роботи у вегетаційному сезоні меліоративні системи на 
площі 311,5 тис. га.;

проведено очищення меліоративних каналів від мулу об'ємом 
40,987 тис.куб.м.;

відремонтовано 412 гідротехнічних споруд;
відремонтовано 52 насосно-силових агрегати польдерних насосних 

станцій;
проведено обношування каналів і дамб на площі 2716,36 га, у тому числі 

механізовним способом на площі 55,02 га;
вирубано чагарникової рослинності на площі 1043,10 га, у тому числі 

засобами малої механізації -  на площі 6,66 га;
проведено моніторинг меліорованих земель та прилеглих до них територій 

на площі 148,3 тис.га.
Для забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної 

Тінфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній 
власності, водогосподарськими організаціями проведено технічне 
обслуговування мережі та споруд на площі 30,2 тис.га. загальною вартістю 
1158,03 тис.грн. Очищено від мулу меліоративних каналів комунальної форми 
власності об’ємом 5,426 тис.куб.м.

Надходження до спеціального фонду державного бюджету складає 
5,475 млн.грн.

По напряму 2 "Першочергове забезпечення централізованим 
водопостачанням сільських населених пунктів області, що користуються 
привізною та неякісною водою" на 2020 рік Програмою передбачено 8,69 
млн.грн., у тому числі з державного бюджету -  6,00 млн.грн., обласного 
бюджету -  2,69 млн.грн.

У 2020 році кошти по напряму 2 Програми не виділялись.
По напряму 3 "Захист сільських населених пунктів і 

сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод" на 2020 рік Програмою 
передбачено 9,48 млн.грн. коштів державного бюджету.

Кошти з державного бюджету на виконання напряму 3 Програми у 2020 
не виділялись. На коригування проектної документації «Кріплення берега 
р.Стир для захисту с.Набережне Демидівського району (III етап)» (нове 
будівництво) було надано субвенцію з місцевого бюджету державному 
бюджету (кошти Боремельської ОТГ Демидівського району Рівненської 
області) в сумі 33,942 тис.грн.
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