УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про районну цільову програму розвитку
водного господарства та екологічного
оздоровлення річок басейну річки Тиса у
Виноградівському районі на 2017-2021 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про затвердження
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», на
підставі клопотання районної державної адміністрації від 12.06.2017 року № 0309/1362, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити районну цільову програму розвитку водного господарства
та екологічного оздоровлення річки Тиса у Виноградівському районі на 20172021 роки (додається).
2.Рекомендувати міській, селищним, сільським радам, відповідно до норм
Бюджетного кодексу України, спільно з районною радою, опрацювати питання
щодо концентрації коштів місцевих бюджетів для комплексного вирішення
завдань по захисту земель від шкідливої дії вод.
3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.)
забезпечити фінансування зазначеної районної цільової Програми у межах
видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
4.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати
районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Костелеба-Веремчук Н.Ю. та постійну
комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського
господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю).
Голова районної ради
м.Виноградів, 14 червня 2017 року
№ 323

В.В.Любка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 14.06.2017 р.№ 323

Районна цільова програма розвитку водного господарства
та екологічного оздоровлення річок басейну Тиси
у Виноградівському районі на 2017 - 2021 роки
Загальні положення
Районну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення річок басейну Тиси у Виноградівському районі на 2017 -2021 роки
(далі - Програма) розроблено на виконання Закону України від 24 травня 2012
року № 4836-УІ „Про затвердження Загальнодержавної цільової програми
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро на період до 2021 року”.
Концепцію цієї Загальнодержавної програми схвалено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року № 1029.
Проблемні питання водного господарства у Виноградівському районі.
Проблема
захисту
населення,
господарських
об’єктів
і
сільськогосподарських угідь від затоплення паводковими водами річки Тиса та
її притоків, поліпшення екологічного стану угідь і населених пунктів була і
залишається однією з найбільш гострих для району.
Змодельований розвиток імовірних паводкових ситуацій вказує на те, що
на сьогодні через незавершеність робіт з реконструкції протипаводкових споруд
у випадку повторень паводків 1998 і 2001 років наслідки залишаються
катастрофічними із затопленням значних територій та населених пунктів.
Це вимагає проведення обов’язкового комплексу упереджувальних заходів,
спрямованих на запобігання та мінімізацію їх негативного впливу.
З метою захисту населених пунктів та територій Закарпатської області, в
тому числі і Виноградівського району, на рівні Уряду України було затверджено
ряд протипаводкових Програм, однак зазначені програми у зв’язку із відсутністю
необхідних коштів не були виконані в повному обсязі.
Також проблемним питанням залишається використання меліорованих
земель та необхідність поліпшення їх екологічного стану, запровадження
механізму їх ефективного використання, розвиток малого зрошення.
1. Мета та основні заходи Програми
Метою Програми є визначення основних напрямів діяльності у сфері
водного господарства, збереження і відтворення водних ресурсів, відновлення
ролі меліорованих земель, оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації
наслідків шкідливої дії вод за допомогою:
впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за
басейновим принципом;
виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок,
будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб,

розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та прибережних
захисних смуг;
поліпшення екологічного стану меліорованих земель, запровадження
ефективного їх використання;
впровадження обґрунтованого та збалансованого механізму використання,
охорони та відтворення водних ресурсів;
підвищення технологічного рівня водокористування, будівництва,
реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення.
2. Перелік основних завдань Програми
Основним завданням Програми є створення сприятливих умов для
ефективного функціонування водного господарства, безпечних умов
життєдіяльності населення області, захисту від шкідливої дії вод населених
пунктів, виробничих об’єктів, екологічного оздоровлення водних об’єктів та
територій шляхом виконання наступних напрямів:
сприяння захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та
сільських населених пунктів;
застосування сучасних методів спостереження та прогнозування паводків;
будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд,
захисних протипаводкових дамб, акумулювальних протипаводкових ємностей та
польдерів;
ефективне використання меліорованих земель, поліпшення їх екологічного
стану, проведення часткової реконструкції окремих меліоративних систем,
очищення водовідвідних каналів;
виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм,
підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідації наслідків
шкідливої дії вод;
розвитку систем водопостачання та водовідведення, спорудження
сучасних очисних систем;
упорядкування споруд водовідведення для екологічного оздоровлення
басейну річки Тиса та поліпшення якості питної води.
3. Строки виконання та фінансове забезпечення
Виконання Програми передбачено здійснювати протягом 2017 - 2021 років
одним етапом за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших
незаборонених законодавством джерел фінансування.
Загальна вартість Програми складає 106184,0 млн. гривень, в тому числі:
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт захисних дамб та інших
гідротехнічних споруд - 20 900,0 тис. грн., з них на 2017 рік 90,0 тисяч гривень
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об’єкту „Реконструкція
лівобережної дамби р.Тиса на ділянці с.Теково – с.Гетеня Виноградівського
району”.
Регулювання та відновлення русла малих річок і потоків - 2850,0 тис. грн.
Зведення берегоукріплень та протиерозійні заходи - 6500,0 тис. грн.

Розчищення водовідвідних каналів на внутрішньогосподарських мережах
та реконструкція інженерної інфраструктури - 3092,0 тис. грн.
Будівництво та реконструкція групових водопроводів, очисних споруд,
магістральних водоводів - 71000,0 тис.грн.
Визначення меж прибережних захисних смуг - 1842,0 тис. грн.
З метою розв’язання надзвичайно гострих водогосподарсько-екологічних
проблем, підвищення сталості та ефективності аграрного виробництва,
зменшення його залежності від несприятливих природно-кліматичних умов на
основі відновлення роботи меліорованих земель необхідно більш ефективно
використовувати для цього наявні кошти у місцевих бюджетах та запровадити
механізм додаткової державної підтримки з цих питань.
Розпорядниками коштів для виконання цієї Програми є районна державна
адміністрація, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, головне
управління Держгеокадастру у Закарпатській області.
Додаткові кошти можна отримати:
за рахунок коштів, що виділяються для підтримки рослинництва та
ведення землеробства у несприятливих кліматичних умовах;
за рахунок спрямування плати за використання водних ресурсів;
за кошти від виготовлення проектів землеустрою;
за кошти, що надходять до державного бюджету відповідно до Закону
України „Про плату за землю” та статті 209 Земельного кодексу України.
за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища;
за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги;
за рахунок інших незаборонених джерел.
5. Очікувані результати реалізації Програми
Виконання завдань Програми в повному обсязі дасть змогу:
Захистити (частково) від шкідливої дії вод населені пункти району та
сільськогосподарські угіддя;
упровадити систему інтегрованого управління водними ресурсами за
басейновим принципом;
провести ремонт гідротехнічних споруд, очистити та відремонтувати на
внутрішньогосподарській мережі водовідвідні канали;
збудувати згідно з передбаченим фінансуванням протипаводкові захисні
споруди;
здійснити заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок, ліквідації наслідків
шкідливої дії вод, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів та
сільськогосподарських угідь, будівництва і реконструкції групових
водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж).
6. Координація та контроль за виконанням Програми
Організаційне забезпечення та координація діяльності з реалізації
Програми здійснюється районною державною адміністрацією відповідно до їх

повноважень за участі Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса та
Виноградівського міжрайонного управління водного господарства.
Питання щодо необхідності здійснення природоохоронних заходів
місцевого значення, зокрема захист територій від шкідливої дії вод
регламентовано:
1. Статтями 164 і 209 Земельного кодексу України, відповідно до яких:
до переліку заходів з охорони земель віднесено захист земель від ерозії,
підтоплення;
кошти,
що
надходять
у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які зараховуються на
спеціальні рахунки місцевих рад і використовуються виключно для охорони
земель згідно з розробленими Програмами.
2. Статтями 107 і 108 Водного Кодексу України, відповідно до яких:
до шкідливої дії вод віднесені наслідки повені, що призвели до затоплення
і підтоплення земель та населених пунктів, руйнування берегів, захисних дамб
та інших споруд;
передбачено вжиття місцевими радами із залученням підприємств,
установ, організацій невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху,
спричиненому шкідливою дією вод.
3.Законом України „Про затвердження Загальнодержавної цільової
програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну
річки Дніпро на період до 2021 року”.
Також, відповідно до статті 29 Закону України „Про меліорацію земель” за
рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються витрати для експлуатації
меліоративних систем.
6. Прикінцеві положення
Програма уточнюється і коригується в процесі реалізації з урахуванням
стану фінансування за поданням Басейнового управління водних ресурсів річки
Тиса та Виноградівського міжрайонного управління водного господарства.

Заступник голови районної ради

А.А.Сверенко

Додаток 1
до Програми

ЗАВДАННЯ
Районної цільової програми розвитку водного господарство та екологічного оздоровлення річок басейну Тиси у Виноградівському
районі на 2017 - 2021 роки

1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт захисних дамб та інших гідротехнічних споруд

Найменування
району

Виноградівський

Джерела
фінансування

Одиниця
виміру

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

Державний
бюджет, місцеві
бюджети, інші
кошти

км

1,0

2,0

4,2

4,3

3,5

15,0

тис. грн.

0,0

3000,0

6400,0

6800,0

4700,0

20900,0

тис. грн.

90,0

50,0

50,0

100,0

50,0

340,0

в тому числі
проектновишукувальні
роботи

2. Регулювання та відновлення русла малих річок і потоків

Найменування
району

Виноградівський

Джерела
фінансування

Одиниця
виміру

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

Державний
бюджет, місцеві
бюджети, інші
кошти

км

2,5

4,0

4,4

3,0

3,5

17,4

тис. грн.

276,0

672,0

702,0

570,0

630,0

2850,0

3. Зведення берегоукріплень та протиерозійні заходи

Найменування
району

Джерела
фінансування

Одиниця
виміру

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

км

0,2

0,3

0,5

0,6

0,4

2,0

Виноградівський

Державний
бюджет, місцеві
бюджети, інші
кошти

тис. грн.

650,0

940,0

1650,0

1920,0

1340,0

6500,0

4. Розчищення водовідвідних каналів на внутрішньогосподарських мережах та реконструкція інженерної інфраструктури

Найменування
району

Джерела
фінансування

Одиниця
виміру

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

км

3,6

4,9

4,5

5,3

5,2

23,5

Виноградівський

Державний
бюджет, місцеві
бюджети, інші
кошти

тис. грн.

461,0

612,0

565,0

732,0

722,0

3092,0

5. Будівництво та реконструкція групових водопроводів, очисних споруд, магістральних водоводів

Найменування
району

Джерела
фінансування

Одиниця
виміру

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

Виноградівський

Державний
бюджет, місцеві
бюджети, інші
кошти

тис. грн.

0,0

4900,0

10000,0

56100,0

0,0

71000,0

6. Визначення меж прибережних захисних смуг

Найменування
району

Джерела
фінансування

Одиниця
виміру

2017

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

га

100,0

210,0

250,0

250,0

138,0

948,0

Виноградівський

Державний
бюджет, місцеві
бюджети, інші
кошти

тис. грн.

190,0

410,0

490,0

490,0

262,0

1842,0

Всього по Виноградівському району

Найменування
району

Виноградівський

Джерела
фінансування
Державний
бюджет, місцеві
бюджети, інші
кошти
в тому числі
проектновишукувальні
роботи

Заступник голови районної ради

Одиниця
виміру

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

км

7,3

11,2

13,6

13,2

12,6

57,9

га

100,0

210,0

250,0

250,0

138,0

948,0

тис. грн.

1577,0

10534,0

19807,0

66612,0

7654,0

106184,0

тис. грн.

90,0

50,0

50,0

100,0

50,0

340,0

А.А.Сверенко

