
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

09.04.2021                                         м. Ужгород                                               № 265 

 

Про завдання щодо  виконання у 2021 році заходів  Регіональної  цільової 

програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення  

басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013 – 2021 роки 

 

Відповідно до статей 6, 17 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Закону України „Про затвердження Загальнодержавної цільової 

програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну 

річки Дніпро на період до 2021 року”, розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації від 17.07.2013 № 230 та рішення обласної 

ради від 27.12.2013 № 847 „Про Регіональну цільову програму розвитку 

водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у 

Закарпатській області на 2013 – 2021 роки”, з метою створення безпечних умов 

життєдіяльності населення області, захисту населених пунктів, виробничих 

об’єктів від шкідливої дії вод, екологічного оздоровлення водних об’єктів і 

території області: 

 

1. Затвердити завдання щодо виконання у 2021 році заходів Регіональної 

цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013 – 2021 роки, 

що додаються.  

2. Рекомендувати виконавчим комітетам місцевих рад територіальних 

громад:  

2.1. Забезпечити виконання заходів Програми у 2021 році. 

2.2. Подавати інформацію про проведену роботу басейновому управлінню 

водних ресурсів річки Тиса щокварталу до 3 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, за 2021 рік – до 11 січня 2022 року за формою згідно з 

додатком.  

3. Пропонувати басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса 

узагальнену інформацію про виконання завдань за 2021 рік подати 

облдержадміністрації до 1 лютого 2022 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови державної адміністрації Білецького М. З. 

 
 

 

Голова державної адміністрації                                     Анатолій ПОЛОСКОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

державної адміністрації 

09.04.2021 № 265 

 

ЗАВДАННЯ 

щодо виконання у 2021 році заходів Регіональної цільової програми розвитку водного господарства 

та екологічного оздоровлення бассейну річки Тиса у Закарпатськійобласті на 2013 - 2021 роки 
 

     

№ 

з/п 

Найменування районів та населених пунктів Одиниця

виміру 

Замовник робіт Джерело 

фінансування 

(обласний 

бюджет, 

бюджети 

міських, 

селищних, 

сільських ТГ) 

Завдання на 

2021 рік 

1. Регулювання та відновлення русел малих річок і потічків 

1. Берегівський км – 

 

– 

 

0,3 

тис. грн 585,70 

1) Ліквідація сміттєвих заторів та залишків 

деревини на р. Боржава від с. Нижні Ремети 

до с. Квасово Берегівського району 

км Великоберезька ТГ Сільський 0,3 

тис. грн 585,70 

2. Мукачівський км – – 0,0 

тис. грн 0,0 

3. Рахівський км – – 

 

1,5 

тис. грн 250 

1) Розчищення русла р. Біла Тиса в с. Богдан 

Рахівського району 

км Богданська ТГ Сільський 0,5 

тис. грн 50 



 

 

2 

 

2) Розчищення русла р. Шопурка в смт Великий 

Бичків Рахівського району 

км Великобичківська ТГ Селищний 1 

тис. грн 200 

4. Тячівський  км – 

 

– 

 

1,5 

тис. грн 350 

1) Регулювання потічків у с. Нересниця 

Тячівського району 

км Нереснянська ТГ Сільський 0,5 

тис. грн 50 

2) Розчищення русел потічків у Солотвинській 

ТГ Тячівського району 

км Солотвинська ТГ Сільський 1 

тис. грн 300 

5. Ужгородський  км – – 

 

0 

тис. грн 42,7 

1) Підтримання в належному стані п/б дамби      

р. Тиса в районі м. Чоп 

км Чопська ТГ Міський 0 

тис. грн 42,7 

6. Хустський км – 

 
– 

 

3,5 

тис. грн 470 

1) Розчищення потічка Рапідь у селі Березово 

Хустського району 

км Горінчівська ТГ Сільський 1 

тис. грн 90 

2) Розчищення русла р. Байлово в межах                 

с. Сокирниця Хустського району 

км Хустська ТГ Сільський 1,5 

тис. грн 200 

3) Розчищення русла р. Гашпарка в с. Рокосово 

Хустського району 

км Хустська ТГ Сільський 1,0 

тис. грн   180 

 РАЗОМ: 

  

км – – 

 

6,8 

тис. грн 1698,4 

 

2. Зведення берегоукріплень та протиерозійні заходи 

1. Берегівський км – – 0 

тис. грн 0 

2. Мукачівський км – – 0,2 

тис. грн 1538,3 
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1) Аварійно-відновлювальні роботи з берего-

укріплення р. Бабічанка та переїзду по 

вул. Островського в с. Ставново 

км 

 

Верхньокоропецька ТГ Сільський 0,2 

тис. грн 

 

 

1538,3 

3. Рахівський км – – 

 

0,07 

тис. грн 2000 

1) Будівництво берегоукріплення на р. Лазещина 

біля будинку № 628 в с. Лазещина 

км Ясінянська ТГ Сільський 0,07 

тис. грн 2000 

4. 
Тячівський 

км – – 0 

тис. грн 0 

5. Ужгородський км – – 0 

тис. грн 0 

6. Хустський км – – 

 

0,5 

тис. грн 500 

1) Захист центральної частини с. Білки від 

підтоплення, а саме ремонт берегоукріплення 

потічків, які знаходяться по обидві сторони 

опорного Білківського закладу загальної 

середньої освіти вздовж країв шкільної 

території (загальна довжина 500 метрів)  

 

 

км 

Білківська ТГ Обласний 0,5 

тис. грн 500 

 РАЗОМ: км – – 

 

0,77 

тис. грн 4038,3 

3. Розчищення водовідвідних каналів на внутрішньогосподарських мережах 

та реконструкція інженерної інфраструктури 

1. Берегівський район км – – 12,9 

тис. грн 1930 

1) Розчищення каналу Вербовець Берегівського 

району 

км Вилоцька ТГ Сільський 1,5 

тис. грн 250 

2) Розчищення каналу К-6 в с. Великі Ком’яти км Виноградівська ТГ Сільський 3,0 
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Берегівського району тис. грн 500 

3) Розчищення каналу К-5 уздовж дороги від 

р. Тиса до смт Королево 

км Королівська ТГ Селищний 3,0 

тис. грн 420 

4) Розчищення каналу К-6 біля с. Форголань 

Берегівського району 

км Пийтерфолвівська ТГ Сільський 3,0 

тис. грн 370 

5) Розчищення каналу К-6-1 біля с. Форголань 

Берегівського району 

км Пийтерфолвівська ТГ Сільський 0,7 

тис. грн 120 

6) Розчищення каналу К-3 в с. Неветленфолу 

Берегівського району 

км Пийтерфолвівська ТГ Сільський 1,7 

тис. грн 270 

2. Мукачівський км – – 

 

2,5 

тис. грн 161,7 

1) Покращення технічного стану водовідвідних 

каналів на території Верхньокоропецької 

територіальної громади 

км Верхньокоропецька ТГ Сільський 2,5 

тис. грн 161,7 

3. Рахівський км – 

 
– 

 

0 

тис. грн 0 

4. Тячівський км – 

 

– 

 
0 

тис. грн 0 

5. Ужгородський км – – 

 

0 

тис. грн 0 

6. Хустський км – – 2,038 

тис. грн 18612,443 

1) Відновлення берегоукріплення на р. Іршавка 

вище та нижче автодорожнього мосту в         

м. Іршава Хустського району 

км Іршавська ТГ Міський 1,466 

тис. грн 17779,35 

2) Капітальний ремонт берегоукріплення та 

захист від підтоплення мікрорайону 

паводковими водами р. Синявка в                   

ур. Зарінок  м. Іршава Хустського району 

км Іршавська ТГ Міський 0,572 

тис. грн 833,093 
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 РАЗОМ: км – – 

 

17,438 

тис. грн 20704,143 

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

1. Берегівський км – 

 

– 

 
0 

тис. грн 0 

2. Мукачівський км – 

 

– 

 
0 

тис. грн 0 

3. Рахівський км – – 

 

0 

тис. грн 0 

4. Тячівський км – 

 
– 

 

0 

тис. грн 5000 

1) Будівництво та реконструкція групових 

водопроводів в смт СолотвиноТячівського 

району 

км Солотвинська ТГ Селищний 0 

тис. грн 5000 

5. Ужгородський км – – 0 

тис. грн 0 

6. Хустський км – – 0 

тис. грн 0 

 РАЗОМ: км   0 

тис. грн 5000 

  ВСЬОГО:  тис. грн – – 31440,843 
 

 

 



Додаток 

до розпорядження  

09.04.2021 № 265 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання у 2021 році заходів Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013 – 2021 роки за __ квартал 2021 року 

 

1. Регулювання та відновлення русел малих річок і потічків 

 

№ 

з/п 

Найменування 

районів та 

населених пунктів 

Одиниця 

виміру 

Замовник 

робіт 

 

Джерело 

фінансування 

(обласний 

бюджет, 

бюджети 

міських, 

селищних, 

сільських ТГ) 

Завдання 

на 2021 

рік 

Виконання з 

початку 

року 

Виконавці робіт 

проектно-

вишукувальні 

роботи 

будівельні 

роботи 

         

    

 

  км       

тис. грн      
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2. Зведення берегоукріплень та протиерозійні заходи 
 

№ 

з/п 

Найменування 

районів та 

населених пунктів 

Одиниця 

виміру 

Замовник 

робіт 

Джерело 

фінансування 

(обласний 

бюджет, 

бюджети 

міських, 

селищних, 

сільських ТГ) 

Завдання 

на 2021 

рік 

Виконання з 

початку  

року 

Виконавці робіт 

проектно-

вишукувальні 

роботи 

будівельні 

роботи 

         

    

  км       

тис. грн    
 

3. Розчищення водовідвідних каналів на внутрішньогосподарських мережах 

та реконструкція інженерної інфраструктури 
 

№ 

з/п 

Найменування 

районів та 

населених пунктів 

Одиниця 

виміру 

Замовник 

робіт 

Джерело 

фінансування 

(обласний 

бюджет, 

бюджети 

міських, 

селищних, 

сільських ТГ) 

Завдання 

на 2021 

рік 

Виконання з 

початку 

року 

Виконавці робіт 

проектно-

вишукувальні 

роботи 

будівельні 

роботи 

         

    

  км       

тис. грн    
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4. Будівництво та реконструкція групових водопроводів, очисних споруд, магістральних водоводів 

 

№ 

з/п 

Найменування 

районів та 

населених пунктів 

Одиниця 

виміру 

Замовник 

робіт 

Джерело 

фінансування 

(обласний 

бюджет, 

бюджети 

міських, 

селищних, 

сільських ТГ) 

Завдання 

на 2021 

рік 

Виконання з 

початку 

 року 

Виконавці робіт 

проектно-

вишукувальні 

роботи 

будівельні 

роботи 

         

    

  км       

тис. грн    

 ВСЬОГО:        

 

 

Голова виконкому місцевої ради територіальної громади                                                                  підпис                  (П.І.Б.) 

 

Начальник міжрайонного управління водного господарства                                                             підпис                  (П.І.Б.) 

 

Виконавець, тел. 

  

 

 

Начальник басейнового управління 

водних ресурсів річки Тиса                                                                                                                              Олег КИСІЛЬ  

 


