Інформація
про діяльність Львівської гідрогеолого-меліоративної
експедиції за 2015 рік
(Надається відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 11.02.2015 № 116 та листа
Львівське облводресурсів від 28.04.2015р. №07/988).

Основним завданням експедиції є ведення еколого-меліоративного
моніторингу меліорованих земель Львівської області та моніторингу довкілля в
сфері діяльності поверхневих вод.
Потягом
2015
року експедицією виконано Програму екологомеліоративного моніторингу на 100% (таблиця 1 додається), проводився
постійний контроль за гідрометеорологічною і водогосподарською
обстановкою на території області, збір, узагальнення та аналіз даних про
водогосподарську та гідрометеорологічну ситуацію, гідрологічний та
гідрохімічний стан водних об'єктів у басейнах річок та подавалася щоденна,
щотижнева та щомісячна інформації до Львівського облводресурсів.
Польовими гідрогеолого-меліоративними партіями експедиції за 2015 рік:
- виконано 17,7 тис. замірів рівня ґрунтових вод та інших стаціонарних замірів;
- проведено гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі 505,0 тис. га ;
- проведено 34915 гідрометеорологічних замірів на Оброшинській водно
балансовій станції;
- відібрано 2046 проб ґрунту при проведенні кислотної зйомки на площі 102,3
тис.га;
- відібрано 1185 проб ґрунту для визначення об’ємної маси та вологості ґрунту
з проходженням 63,2 м шурфів;
- відібрано 411 проб води з них 138 проб з свердловин, 109 проб поверхневих
вод з каналів і річок , 96 проб дренажного стоку та 68 проб води за програмою
моніторингу поверхневих вод;
- проведено поточний ремонт 270 спостережних режимних свердловин
польовими партіями, та відновлено 4 свердловини дільницею по експлуатації і
ремонту свердловин, автотранспорту та обладнання.
В результаті виконаних робіт та узагальнення і оцінки отриманих матеріалів
в камеральних умовах підготовлені інформаційні матеріали представлені в
таблиці 2 (додається).
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Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської ГГМЕ за 2015 рік
виконано аналізи якості поверхневих вод у 17 свердловинах Львівської області
у 68 пробах.
За Програмою моніторингу поверхневих вод за 2015 рік було виконано
1580 вимірювань у 68 пробах води (з них 84 радіологічних вимірювання у 64
пробах води).
За Програмою меліоративного моніторингу було виконано 8232
вимірювання у 343 пробах поверхневих, ґрунтових і дренажних вод, а також
4660 вимірювань у 3933 пробах ґрунтів меліоративних систем.
Також були виконані договірні роботи, в яких було проведено 4734
вимірювання у 290 пробах стічних та ґрунтових вод. Тенденцій до змін якості
води не виявлено.
Згідно кошторису на 2015 рік по загальному фонду передбачено 2616,4
тис. грн., фактично профінансовано 2616,4 тис. грн. (що становить 100 % до
кошторису), виконано 2981,5 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів спеціального
фонду направлених на виконання загального фонду в розмірі 368,7 тис. грн.
Виконано ремонтних робіт по поточному ремонту на суму 56,6 тис. грн.,
(у т. ч. за рахунок коштів спеціального фонду направлених на виконання
загального фонду 51,0 тис. грн.). Проведено технічне обслуговування котлів,
поточний ремонт 7 автомобілів, 274 свердловин, 2 лабораторних приладів,
встановлено 6 металопластикових вікон. Придбано: ПММ, господарські та
канцелярські товари, програмне забезпечення, медикаменти, хімреактиви,
рекламні буклети, спецодяг, катрідж, мотокосу, закуплено на 3,0 тис. грн.
молока працівникам лабораторії. Проведено: діагностику 2 бурових станків,
атестацію лабораторії, перезарядку катріджів, опір заземлення, обстеження
димових вентиляційних каналів, повірку лабораторних приладів, страхівку
автомобілів. Оплачено:
за обслуговування програми по оприлюдненню
інформації, послуги банку, послуги зв’язку, за періодичне видання у т. ч.
журнал «Охорона праці», «Водне господарство», податки та збори.
Здійснювався оперативний контроль за станом охорони праці І-ІV ступенів.
Проведено своєчасні розрахунки з енергопостачальними організаціями за
спожиті енергоносії.
На протязі 2015року пройшов підвищення кваліфікації головний
гідрогеолог, пройшли навчання та отримали посвідчення 4чол. по
спеціальностях: оператор котелень та стропальник, для проведення робіт з
підвищеною небезпекою пройшли навчання на виїзді 9 керівників та фахівців
про стан охорони праці, пожежної та дорожньої безпеки, 7 чоловік пройшли
навчання: роботи з використанням бензопил, кущорізів та газонокосарок,
безпечне виконання робіт на висоті, електрозварювальні роботи.
Середньооблікова кількість штатних працівників по експедиції становить
59 чоловік, у тому числі керівні працівники 6 чоловік.
Фонд оплати праці за звітний період становить 1938,8 тис. грн., у т. ч.
керівного складу 320,9 тис. грн..
Середньомісячна заробітна плата працівників експедиції, у т. ч.
сумісників, становить 2649 грн., та 4457 грн. у керівного складу.
Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня (баланс форма №1
додається).
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Держзакупівлі не проводились (протокол засідання тендерного комітету
додається).
Надходження коштів по спеціальному фонду, отриманих як плата за
послуги за 2015 рік становить 466,6 тис. грн. (укладено 78 договорів).
Надходження отримано за рахунок надання наступних послуг:
- проведення аналізу води на 283,4 тис. грн.;
- виконання проектних робіт та вишукування на 52,0 тис. грн.;
- ремонту та буріння свердловин на 105,2 тис. грн.;
- подачі води на 26,0 тис. грн..
Планування надходжень за
надані послуги
проводилось згідно
укладених договорів. Надходження коштів по спеціальному фонду за 2015 рік
на 6% більше за аналогічний період минулого року, та на 6 % більше за
доведений план на 2015 рік.
Перелік документів які додаються:
1. Виконання плану гідрогеолого-меліоративних робіт Львівською ГГМЕ за
2015 рік (табл.1).
2. Перелік підготовлених та доведених до користувачів документів з оцінки,
прогнозу та контролю стану меліорованих земель за 2015 рік (табл.2).
3. Баланс (форма №1).
4. Протокол № 1 від 11.02.2015р. засідання тендерного комітету щодо
організації та проведення державних закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти.
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ПРОТОКОЛ № 1 від 11. 02. 2015 р.
засідання тендерного комітету щодо організації та
проведення державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Дата 11.02. 2015 р.

Час: 14ºº год.

ПРИСУТНІ:
Грабовська С.П. –головний інженер ЛГГМЕ, голова тендерного комітету.
Члени тендерного комітету:
1. Пундор Л.Ю.
2. Савчук М.П.
3. Карплюк В.Р.
4. Дзвиняцький Д.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Організація та проведення процедури закупівлі товарів і послуг за державні
кошти
1). визначення процедур при закупівлі товарів і послуг за державні кошти;
2). терміни проведення тендеру;
3). визначення відповідального за проведення даної процедури.
СЛУХАЛИ:
Головний економіст експедиції п. Савчук М.П. проаналізувала кошторис
експедиції на 2015 р. в розрізі КЕКВ по загальному і спеціальному фондах.
Згідно представлених обсягів фінансування експедиції по всіх КЕКВ на
поточний рік та чинного законодавства України про здійснення державних
закупівель до всіх товарів, робіт і послуг, що повністю або частково
здійснюються за державні кошти, за умови, що вартість предмета закупівлі (без
урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг)
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дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а робіт – 1 мільйон гривень в
експедиції не потрібно проводити конкурсні торги, оскільки фінансування по
всіх КЕКВ менші за суми, при яких потрібно було б їх проводити. Голова
тендерного комітету п. Грабовська С.П. після обміну думками членів
тендерного комітету підвівши підсумки засідання, заявила, що в 2015 р. згідно
чинного законодавства України не потрібно проводити конкурсних торгів і
запропонувала провести голосування з даного питання.

УХВАЛИЛИ:
1). Не проводити конкурсні торги з закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти.

Голова тендерного комітету

___________________ С.П. Грабовська

Члени тендерного комітету:

___________________ Л.Ю. Пундор
___________________

М.П. Савчук

___________________ В.Р. Карплюк
Секретар тендерного комітету

___________________ Д.О. Дзвиняцький
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