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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ

У сучасних умовах виникає проблема поліпшення
умов вологозабезпечення сільськогосподарських куль-
тур, яка може бути успішно вирішена шляхом проведен-
ня меліоративних робіт — зрошення в зоні недостат-
нього та нестійкого зволоження і осушення та водоре-
гулювання — в зоні надмірного зволоження. Увесь ба-
гатовіковий досвід засвідчує, що саме гідротехнічна ме-
ліорація земель, насамперед зрошення, є вирішальною
умовою стабільного і гарантованого виробництва
сільськогосподарської продукції у багатьох країнах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ТА
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ПИТАНЬ

За таких поставлених проблем виникає наукова дис-
кусія навколо основних питань:

— забезпечити стале функціонування наявних ме-
ліоративних систем, що перебувають у задовільному
стані — для осушувальних систем;

— завершити будівництво зрошувальних систем;
— провести реконструкцію меліоративних систем,

що перебувають у незадовільному технічному стані, але
не втратили свого потенціалу, та поліпшити екологічний
стан меліорованих угідь осушених земель;

— забезпечити захист населених пунктів у зоні впли-
ву меліоративних систем та здійснити будівництво го-
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ловних самопливних дренажних колекторів на терито-
ріях, що не забезпечені інженерними системами відве-
дення дренажно-скидних вод;

— забезпечити працездатність наявного парку по-
ливної техніки та виробництво і поставку дощувальних
машин.

Але у вітчизняній науковій літературі ця проблема-
тика ще не стала об'єктом для грунтовних досліджень,
що зумовлює актуальність даного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Економічний розвиток держави значною мірою за-
лежить від контролю за використанням фінансових ре-
сурсів на всіх стадіях як виділення — так і використан-
ня коштів. Завданням статті є узагальнення теоретич-
них та практичних методів, надання оцінки ефективності
отримання та використання коштів, визначення пробле-
ми у їх використанні, розроблення пропозицій щодо як-
існих змін у галузі водного господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державна підтримка водного господарства в Україні
здійснюється шляхом впровадження цілої низки довго-
строкових державних програм (складовою частиною
яких є відповідні бюджетні програми), реалізація яких
дасть змогу підвищити ефективність використання ме-
ліорованих земель і зберегти гарантоване джерело ви-
робництва сільськогосподарської продукції, зупинити
розвиток негативних тенденцій у галузі, відновити ме-
ліоративні системи, поліпшити екологічний стан водних
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ресурсів, та створити безпечні умови про-
живання людини, відновити природне сере-
довище та реалізувати екологічну політику
країни.

В останні роки через економічну кризу
відбувається різкий спад виробництва
сільськогосподарської продукції, що при-
звело до суттєвого зниження рівня забез-
печення населення продовольством, а га-
лузей економіки — сировиною. Тому про-
блема якнайшвидшого нарощування об-
сягів виробництва сільськогосподарської
продукції, доведення рівнів споживання
продовольства населенням до науково об-
грунтованих фізіологічних норм, сталого забезпечення
промисловості вітчизняною сировиною та нарощуван-
ня експортного потенціалу держави є особливо гострою
[1].

Тому метою реалізації Комплексної програми роз-
витку меліорації земель і поліпшення екологічного ста-
ну зрошуваних та осушуваних угідь є підвищення ефек-
тивності використання меліорованих земель і збережен-
ня гарантованого джерела виробництва сільськогоспо-
дарської продукції.

Для досягнення цієї мети необхідно в першу чергу:
— зупинити розвиток негативних тенденцій у галузі;
— відновити меліоративні системи, які не втратили

свого потенціалу;
— поліпшити їх технічний стан і підвищити техноло-

гічний рівень;
— поліпшити екологічний стан зрошуваних та осу-

шених угідь і територій, що перебувають у зоні їх впли-
ву.

Виконання Програми передбачалося здійснювати
поетапно:

— перший етап — 2001—2005 роки;
— другий етап — 2006—2010 роки.
На першому етапі передбачалось:
— забезпечити стале функціонування наявних ме-

ліоративних систем, що перебувають у задовільному
стані, на загальній площі 1,8 млн гектарів для зрошу-
вальних та 3,1 млн гектарів — для осушувальних сис-
тем;

— завершити будівництво зрошувальних систем на
загальній площі 17 тис., гектарів;

— провести реконструкцію меліоративних систем,
що перебувають у незадовільному технічному стані, але
не втратили свого потенціалу та поліпшити екологічний
стан меліорованих угідь на площі 246 тис. гектарів зро-
шуваних та 46 тис. гектарів осушених земель;

— забезпечити захист 61 населеного пункту в зоні
впливу меліоративних систем та здійснити будівництво
головних самопливних дренажних колекторів на тери-
торіях, що не забезпечені інженерними системами відве-
дення дренажно-скидних вод;

— забезпечити працездатність наявного парку по-
ливної техніки та виробництво і поставку 2 тис. нових
дощувальних машин.

На другому етапі передбачалось:
— забезпечити стале функціонування наявних ме-

ліоративних систем, що перебувають у задовільному
стані, на загальній площі 2,1 млн гектарів для зрошу-

вальних та 3,15 млн гектарів — для осушувальних сис-
тем;

— завершити будівництво зрошувальних систем на
площі 40 тис. гектарів;

— виконати реконструкцію та поліпшити екологіч-
ний стан меліоративних систем, що перебувають у не-
задовільному технічному стані, але не втратили свого
потенціалу, на площі 354 тис. гектарів зрошувальних та
134 тис. гектарів осушувальних систем;

— забезпечити працездатність наявного парку по-
ливної техніки та виробництво і поставку 5 тис. нових
дощувальних машин.

Реалізація заходів Комплексної програми передба-
чена за рахунок коштів державного бюджету та коштів
сільськогосподарських виробників.

Загальна потреба в коштах на виконання програми
на 2001—2005 роки становила 2340,5 млн грн., в тому
числі за рахунок коштів державного бюджету 1721 млн
грн.; на завершення будівництва та реконструкцію мел-
іоративних систем і поліпшення екологічного стану ме-
ліорованих земель та захист населених пунктів від
підтоплення в зоні впливу меліоративних систем — 331
млн грн.; на утримання служби експлуатації меліоратив-
них систем — 1390 млн грн.; за рахунок коштів товаро-
виробників — 619,5 млн гривень. На 2006—2010 роки
для виконання заходів передбачених Програмою необ-
хідно було виділити з державного бюджету 2491,6 млн
грн. та за рахунок коштів товаровиробників та інших
незаборонених джерел — 1931,8 млн грн.

Проте, протягом часу дії за рахунок державного
бюджету Комплексна програма була профінансована в
обсягах, значно менших, ніж передбачалося.

З передбачених 6,7 млрд грн., фактично з держав-
ного бюджету було виділено 5,1 млрд грн., або 76,1 %
[2; 3; 4].

Невідповідність завдань при плануванні видатків
меті Комплексної програми розвитку меліорації земель
не стимулює її досягнення.

Виконання заходів Комплексної програми розвит-
ку меліорації земель і поліпшення екологічного стану
зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року
фінансується з державного бюджету за кодом видатків
"Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських
державних меліоративних систем".

Проте, проведений аналіз мети та результативних
показників бюджетної програми засвідчив її невід-
повідність Комплексній програмі, на виконання якої
вона фінансується в частині перспектив розвитку мелі-

Рис. 1. Стан фінансування Комплексної програми за
2001—2009 роки
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оративного комплексу для досягнення його мети — за-
безпечення сталого виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції.

Результативні показники, що закладаються до пас-
порту бюджетної програми, передбачають експлуата-
цію меліоративних систем та не дають можливості оці-
нити стан виконання Комплексної програми.

Так, пріоритетними завданнями Комплексної про-
грами є:

— відновлення функціонування меліоративних си-
стем, що перебувають у незадовільному технічному
стані, але ще не втратили свого потенціалу, шляхом ре-
конструкції та технічного переоснащення внутрішньо-
господарської мережі, поліпшення технічного стану во-
доприймачів і каналів водовідвідної мережі осушуваль-
них систем;

— закінчення спорудження недобудованих меліо-
ративних систем;

— організація робіт з проведення ремонту та віднов-
лення наявної дощувальної і меліоративної техніки на
основі використання власної промислово-виробничої
бази шляхом збільшення обсягів та розширення номен-
клатури вузлів і запасних частин;

— забезпечення зрошувальних систем новою поли-
вною технікою, шляхом відновлення виробництва рані-
ше освоєних типів дощувальних машин низьконапірної
модифікації та організації серійного виробництва нових
типів таких машин на вітчизняних підприємствах [6].

Проте, жодного з наведених показників, виконання
яких Комплексною програмою визначено пріоритетним,
до показників паспорту бюджетної програми не відне-
сено  табл. 1.

А показники, які визначено у паспорті бюджетної
програми свідчать лише про виконання основних
функцій територіальних підрозділів Державного комі-

тету України по водному госпо-
дарству, які направлені на збе-
реження та утримання меліора-
тивно-господарського комплек-
су, а не на розвиток та підвищен-
ня ефективності меліорації зе-
мель.

Тому, майже 100 % вико-
нання таких показників, жодним
чином не вплинуло на ефек-
тивність та якість виконання за-
ходів та мети Комплексної про-
грами, адже програма передба-
чала розвиток меліорації [9].

Динаміка фінансування
бюджетної програми кодом видатків мала тенденцію до
щорічного зростання обсягів фінансування, з 768,6 млн
грн. у 2007 році до 1052,4 млн грн. у 2009, або на 44,5
%.

Проте, аналіз структури видатків у розрізі кодів еко-
номічної класифікації засвідчив негативну тенденцію до
зменшення долі капітальних та поточних видатків у за-
гальній структурі фінансування галузі [11].

Найбільшу питому вагу у загальній структурі ви-
датків протягом всього досліджуваного періоду займа-
ли заробітна плата та нарахування на неї, та оплата ко-
мунальних послуг і енергоносіїв.

Так, в структурі фінансування служби експлуатації
та утримання державних меліоративних фондів за бю-
джетною програмою "Експлуатація державного водо-
господарського комплексу" 80 % становлять видатки
на заробітну плату, 19 % — видатки на енергоносії, і
лише 1 % — поточні видатки та видатки розвитку [10].

Переважна частина видатків спрямовується на ут-
римання установ, підприємств та організацій Держав-
ного комітету України з водного господарства. Тому
заходи з будівництва зрошувальних систем, придбання
нових дощувальних машин та модернізації меліоратив-
них фондів не здійсняються [7].

Так, на відновлення основних меліоративних фондів
водогосподарських організацій з 2009 року капітальні
видатки з державного бюджету не плануються та не
виділяються. Тому, на даному етапі основним завдан-
ням водогосподарників стало забезпечення працездат-
ності наявних меліоративних систем та насосних станцій.

Зважаючи на те, що на підтримку працездатності
державного водогосподарського комплексу з держав-
ного бюджету виділяються вкрай обмежені асигнуван-
ня, роботи з капітального та поточного ремонту вико-
нуються в основному за рахунок коштів спеціального

фонду. Так, у 2008 році за рахунок коштів спец-
іального фонду спрямовано 126 млн грн., а у 2009
— 148 млн грн., проте дані обсяги фінансування
є вкрай мізерними [6].

Тому, обсяги та структура видатків, що спря-
мовані на заходи меліорації земель не здатні за-
безпечити розвитку та підвищення ефективності ви-
користання меліорованих земель, відновлення
меліоративних систем та оновлення технічного ста-
ну і підвищення технологічного рівня меліорації.
Що дає підстави зробити висновок, що за 10 років
дії Комплексної програми розвитку меліорації зе-

Таблиця 1. Показники передбачені
Комплексною і бюджетною програмами

Рис. 2. Стан фінансування бюджетної програми за
2007—2009 роки
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мель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осу-
шених угідь не вдалось досягти поставленої мети — роз-
витку меліорації земель і нарощування обсягів виробниц-
тва сільськогосподарської продукції [8].

Отже, обсяги та структура фінансування заходів
Комплексної програми меліорації земель не передба-
чає розвитку та підвищення ефективності роботи мелі-
оративно-господарського комплексу, а передбачає
лише підтримку його в робочому стані в надії на подаль-
ший розвиток сільського господарства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином можна зробити висновок, що не зва-
жаючи на те що протягом останніх років шляхом залу-
чення фінансових ресурсів з державного бюджету було
збережено основні меліоративні фонди, проте робота
галузі потребує покращення.

В результаті реформування аграрного сектору внут-
рішньогосподарська меліоративна система була по-
шкоджена, зруйнована та розкрадена, внаслідок чого
меліоративна система втратила цілісність інженерної
інфраструктури, оскільки державні насосні станції та
канали, які задіяні у процесі подачі води, значно пере-
вищують можливості сільгоспвиробників її прийняти та
подати на поля. Так в Україні зрошується лище 25—30
% загальної площі зрошувальних земель.

Господарства, що використовують зрошувані землі,
стали неплатоспроможними, вони не в змозі власними
силами підвищити ефективність використання наявних
зрошуваних земель та утримувати у належному техніч-
ному стані господарські мережі зрошуваних систем, що
знаходяться у них на балансі.

Крім того незадовільний технічний стан внутрішнь-
огосподарських мереж, а також відсутність у сільгосп-
виробників необхідної кількості дощувальних машин,
які використовують зрошувані землі негативно вплину-
ли на зменшення обсягів подачі води для зрошення.

Результати технічної інвентаризації внутрішньогос-
подарських зрошуваних земель засвідчили, що на да-
ний час можливо реально відновити меліоративні сис-
теми лише на площі 559,2 тис. гектар, а близько 1 млн
га меліорованих земель безповоротно втрачені для ме-
ліорації.

Крім того, значна зношеність і незадовільний тех-
нічний стан водогосподарських об'єктів спричиняє ве-
лику кількість аварій та різноманітних поломок, на-
слідком чого є втрати води, часу і бюджетних коштів,
що робить експлуатацію державних меліоративних си-
стем неефективною та унеможливлює в повній мірі за-
безпечити народне господарство водними ресурсами.

Так, кількість аварій і поломок на державних меліо-
ративних системах в 2009 році зросла в порівнянні з 2007
роком на 30 %. Загалом же за цей період на дослідже-
них установах водного господарства зафіксовано май-
же 2,2 тис. різноманітних аварій, на усунення яких вит-
рачено 2,9 тис. людино/днів та майже 1,3 млн грн. бюд-
жетних коштів. Дані аварії спричинили втрату близько
7,9 млн м. куб. води.

Стан меліоративних фондів можливо було покращи-
ти шляхом вкладення коштів у проведення капітальних

ремонтів, проте аналіз структури видатків в розрізі кодів
економічної класифікації засвідчив негативну тенден-
цію до зменшення долі капітальних та поточних видатків
у загальній структурі фінансування галузі.

Так, в структурі фінансування служби експлуатації
та утримання державних меліоративних фондів 80 %
становлять видатки на заробітну плату, 19 % — видат-
ки на енергоносії, і лише 1 % — поточні видатки та ви-
датки розвитку.

Тому, обсяги та структура видатків, що спрямовані на
заходи меліорації земель не здатні забезпечити розвитку
та підвищення ефективності використання меліорованих
земель, відновлення меліоративних систем та оновлення
технічного стану і підвищення технологічного рівня мелі-
орації. Що дає підстави зробити висновок, що за 10 років
дії Комплексної програми розвитку меліорації земель і
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених
угідь не вдалось досягти поставленої мети — розвитку
меліорації земель і нарощування обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції. Оскільки обсяги імпор-
ту основних сільськогосподарських (овочевих) культур у
десятки разів перевищують їх експорт.
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