Залучення коштів державного та місцевих бюджетів
на виконання природоохоронних заходів
у Харківській, Донецькій та Луганській областях
Одним з головних завдань Сіверсько-Донецького БУВР, передбачених
Положенням, є залучення коштів бюджетів різного рівня на реалізацію заходів з
відновлення водних ресурсів зони діяльності: басейну Сіверського Дінця, річок
Приазов’я та Дніпра в межах Харківської, Донецької і Луганської областей.
Для виконання означених завдань басейновим управлінням щороку
забезпечується надання до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування
запитів та пропозицій до державних і обласних програм щодо фінансування
природоохоронних заходів з державного та обласних бюджетів і фондів охорони
навколишнього природного середовища.
Надання запитів та пропозицій для включення
до програмних заходів на 2017 рік
На 2017 рік (станом на квітень) Сіверсько-Донецьким басейновим
управлінням водних ресурсів надано запити по заходах: з удосконалення
моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі шляхом розвитку
автоматизованих спостережних мереж та придбання сучасного лабораторного
обладнання, а також залучення органів самоврядування і громадськості до
управління водними ресурсами за басейновим принципом, на загальну суму
6305,098 тис. грн., з яких: до державного бюджету – 1400,0 тис. грн, до обласних
бюджетів – 4905,098 тис. грн. (по Харківській обл. – 1554,911 тис. грн; Донецькій
обл. – 2983,787 тис. грн.; Луганській обл. – 366,4 тис. грн.).
До Міністерства екології та природних ресурсів України щодо
фінансування з державного бюджету:
Для включення до програми 2401270 «Здійснення природоохоронних
заходів» басейновим управлінням підготовлено запит – «Організація
автоматизованої системи контролю за рівнем води та гідрохімічними показниками
р. Сіверський Донець в Харківській та Луганській областях в рамках державного
моніторингу навколишнього природного середовища в частині здійснення
моніторингу якісного стану поверхневих вод» на суму 1400,0 тис. грн.
Означений захід включає в себе розробку проектів з організації 4-х
автоматизованих постів контролю кількісних та якісних показників води на ділянках
р. Сіверський Донець: в Харківській області – Печенізьке водосховище та нижче
впадіння р. Уди; в Луганській області – смт. Білогорівка та м. Лисичанськ.
Для подальшого надання заходу до Міністерства екології та природних
ресурсів України в установленому порядку басейновим управлянням вже отримано
позитивний екологічний висновок від Департаменту екології Луганської області. На
даний час басейновим управлінням вживаються заходи щодо отримання
екологічного висновку від Департаменту екології Харківської області.

До Департаментів екології та природних ресурсів Харківської, Донецької
та Луганської облдержадміністрацій щодо фінансування з обласних фондів
охорони навколишнього природного середовища:
По Харківській області
Для включення до «Комплексної Програми охорони навколишнього
природного середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на
перспективу до 2020 року» з фінансуванням у 2017 році запит щодо:
- «Придбання лабораторного обладнання для регіональної лабораторії
моніторингу вод Харківського регіонального управління водних ресурсів (м. Харків)
для здійснення контролю за якістю поверхневих водних об’єктів з метою охорони
водних ресурсів» на суму 1554,911 тис. грн.
Разом з тим, басейнове управління зверталось з клопотанням до Харківської
облдержадміністрації та Департаменту екології Харківської області щодо
доцільності включення на 2017 рік до «Програми охорони навколишнього
природного середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу
до 2020 року» заходів з проведення наукових досліджень якості води
Краснопавлівського водосховища та скидної ділянки каналу Дніпро-Донбас в
Харківській області і досліджень з оцінки змін екосистеми Червонооскільського
водосховища на р. Оскіл. Відповідні запити було підготовлено Українським
науково-дослідним інститутом екологічних проблем (м. Харків) та направлено в
установленому порядку до Департаменту житлово-комунального господарства та
розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації.
Згідно рішення Харківської обласної ради від 23 лютого 2017 року № 392-VІІ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VIІ
«Про обласний бюджет на 2017 рік» та розподіл коштів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища заходи щодо придбання лабораторного
обладнання та проведення наукових досліджень з оцінки змін екологічного стану
Червонооскільського та Краснопавлівського водосховищ до Програми на 2017 рік
включено не було.
По Донецькій області
Для включення до «Програми економічного і соціального розвитку
Донецької області на 2017 рік» з фінансуванням з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища запити щодо:
- Розробки проекту «Організація автоматизованого посту контролю на ділянці
р. Бахмутка в межах м. Бахмут» на суму 350,0 тис. грн;
- Розробки проекту «Організація автоматизованого посту контролю на ділянці
р. Кривий Торець у гирлі» на суму 350,0 тис. грн;
- Розробки проекту «Організація автоматизованого посту контролю на ділянці
р. Казенний Торець у межах міста Слов’янськ» на суму 350,0 тис. грн.
- «Придбання лабораторного обладнання для здійснення контролю за якістю
поверхневих водних об’єктів з метою охорони водних ресурсів від забруднення» на
суму 1755,432 тис. грн;
- «Проведення науково-практичної конференції, засідання Басейнової ради
р. Сіверський Донець та конкурсу творчих робіт «Сіверський Донець – очима
молоді» в рамках відзначення Дня Сіверського Дінця 2017» на суму 178,355 тис.грн.

Також басейновим управлінням були надані пропозиції щодо включення до
Програмних заходів на 2017 рік будівництва 2-х автоматизованих постів на
р. Сіверський Донець вище та в місці питного водозабору в канал Сіверський
Донець-Донбас згідно з розробленими у 2016 році проектами.
Усі пропозиції басейнового управління, за виключенням заходу щодо
«Придбання лабораторного обладнання…», було включено до Програмних заходів
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік,
затверджених розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від
06.02.2017 № 118.
Станом на квітень 2017 р. по двох постах (рр. Казенний Торець і Бахмутка)
інформацію розміщено на електронному майданчику публічних закупівель
«Прозорро», за результатами аукціону обрано переможця – ДП «Східноукраїнський
екологічний інститут», на разі очікується підписання договору.
По заходах щодо розробки 3-х автоматизованих постів (на рр. Бахмутка,
Казенний Торець та Кривий Торець) та проведення заходів в рамках відзначення
Дня Сіверського Дінця виконавцем визнано Сіверсько-Донецьке БУВР. А по
заходах щодо будівництва 2-х автоматизованих постів на р. Сіверський Донець
вище та в місці питного водозабору в канал Сіверський Донець-Донбас, за
проектами, розробленими ДП «Східноукраїнським екологічним інститутом» на
замовлення Сіверсько-Донецького БУВР, одержувачем коштів визнано
КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами».
По Луганській області
Для включення до «Регіональної програми з охорони навколишнього
природного середовища Луганської області на 2016-2018 роки» з фінансуванням
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надано запити:
- «Проведення науково-практичної конференції, засідання Басейнової ради
р. Сіверський Донець та конкурсу творчих робіт «Сіверський Донець-очима молоді»
в рамках відзначення Дня Сіверського Дінця» на суму 100,0 тис. грн.;
- «Придбання лабораторного обладнання для здійснення контролю за якістю
поверхневих водних об’єктів
з метою охорони водних ресурсів» на суму
266,406 тис. грн.
Розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації від
03.04.2017 № 201 заходи включено до Програми з фінансуванням у 2017 році.
Разом з тим, до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2017 рік включено захід «Проведення проектновишукувальних робіт по Луганській області в рамках розробки ТЕО «Поліпшення
гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в
Харківській, Донецькій та Луганській областях»» на суму 0,039 млн. грн. (залишок
фінансування)
Разом з тим басейновим управлінням було надано пропозиції:
- з розробки проектів та встановлення двох автоматизованих постів контролю
кількісних та якісних показників на р. Сіверський Донець в смт. Білогорівка (467 км)
та м. Лисичанськ (430 км).
Згідно Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від
03.04.2017 № 201 заходи до Програми не включено.

