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УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

сьоме демократичне скликання 
(чотирнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від 01 червня 2017 року  № 295-ХІV/17 
м. Коломия 
 
Про хід  виконання  рішення 
районної ради від 06.06.2013 року 
№387-ХV/13 «Про Комплексну 
цільову програму розвитку водного 
господарства на період до 2021 року  
в районі» 
 
          Заслухавши та обговоривши інформацію  про хід  виконання  рішення 
районної ради від 06.06.2013 року №387-ХV/13 «Про Комплексну цільову 
програму розвитку водного господарства на період до 2021 року  в районі», 
районна рада  

вирішила: 
 1. Інформацію  про хід виконання рішення районної ради від              
06.06.2013 року №387-ХV/13 «Про Комплексну цільову програму розвитку 
водного господарства на період до 2021 року  в районі» взяти до відома. 
 2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, установ і 
організацій району, сільським, селищним головам забезпечити виконання завдань, 
визначених програмою. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
інвестицій, житлово-комунального господарства, комунальної власності та 
будівництва (І.Бірчак). 
 
 
 
 
Голова районної ради                                       Роман Дячук 
 
 
 

Довідка про хід  виконання  рішення районної ради 
від 06.06.2013 року №387-ХV/13 «Про Комплексну цільову програму розвитку 

водного господарства на період до 2021 року в районі» 
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Рішенням районної ради від 06.06.2013 року затверджено районну Комплексну 

цільову програму розвитку водного господарства на період до 2021 року. Метою заходів 
даної програми є поліпшення родючості сільськогосподарських угідь шляхом 
покращення технічного стану меліоративних систем на внутрішньогосподарській 
мережі та зниження ризиків підтоплення. Умовою виконання програми є максимальне 
забезпечення задовільних та стабільних урожаїв, підвищення продуктивності 
рослинництва, невеликих затрат ресурсів і коштів. 

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів екологічного 
податку, грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності і 
частково за кошти, які надходять від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, виходячи з можливостей дохідної частини бюджетів місцевого 
самоврядування. Виконавцем вказаних робіт виступає Коломийське міжрайонне 
управління водного господарства. 

 З метою вирішення проблем захисту населених пунктів, територій, у тому числі 
сільськогосподарських угідь, та об’єктів виробничої сфери від наслідків катастрофічних 
паводків і повеней та мінімізування розмірів заподіяних ними збитків Коломийським 
міжрайонним управлінням водного господарства протягом 2014-2016 років 
вирішувалися питання щодо протипаводкового   регулювання  русел річок, охорони їх 
від замулення, засмічення, впливу водної ерозії. На проведення перелічених заходів з 
обласного бюджету освоєно 910,4 тис.грн., з інших джерел – 189,2 тис.грн.  

 За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 
території району у 2015 році проведено роботи на об’єктах, замовником яких виступало 
Івано-Франківське обласне управління водних ресурсів, зокрема: 

- «Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану р.Прут в с.Шепарівці»  (будівництво берегоукріплення), освоєно 1165,0 тис.грн. 

- «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану р.Ворона в с.Виноград Коломийського району», освоєно 713,2 тис.грн. 

- «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану р.Обрашина в с.Угорники Коломийського району», освоєно 321,6 тис.грн. 

 У 2016 році проведено роботи на об’єкті «Нове будівництво берегоукріплюючих 
споруд на правому березі р.Прут біля с.Корнич Коломийського району Івано-
Франківської області», освоєно 1475,9 тис.грн.  На даний час роботи тривають. 
 З метою охорони навколишнього природного середовища у 2016 році проведено 
роботи на території Ценявської, Корницької, Дебеславцівської та Матеївецької 
сільських рад,  освоєно 640,5 тис.грн. Продовжувались роботи щодо добудови очисних 
споруд та підвідного каналізаційного колектора в  с.Коршів. У звітному році з обласного 
фонду охорони навколишнього природнього середовища освоєно 179,0 тис.грн.  
           У 2017 році заплановано  проведення заходів з охорони підземних вод та 
ліквідації джерел їх забруднення на території дошкільного навчального закладу 
«Лісовичок» в с.Шепарівці та завершення добудови очисних споруд та підвідного 
каналізаційного колектора в с.Коршів. З обласного бюджету на ці цілі виділені кошти 
відповідно в сумі 200,0 тис.грн. та 899,7 тис.грн. Разом з тим, заплановані роботи щодо 
проведення  руслоукріплюючих робіт на р.Прут в селах Шепарівці, Корнич та 
Воскресінці.   
Начальник управління  
економіки райдержадміністрації                       О.Гранда 

 


