Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Житомирського
облводресурсів за І квартал 2017 року (відповідно до наказу
Мінекономрозвитку України від 11.02.2015 р. №116)
Житомирське

обласне

управління

водних

ресурсів

є

бюджетною

неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального
органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель,
управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України.
Основними завданнями Житомирського облводресурсів є реалізація
державної політики у сфері використання, збереження та відтворення
поверхневих вод, розвитку водного господарства та меліорації земель,
здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики,
впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи,
забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.
Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і
ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських
населених пунктів та сільськогосподарських угідь області, організація робіт з
експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем,
водосховищ та інших об'єктів міжгосподарського значення. Раціональне
використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що
спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення
діючих систем, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.
Протягом І кварталу 2017 року робота облводресурсів спрямовувалася на
забезпечення

водними

ресурсами

населення

та

галузей

економіки,

безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків, управління водними
ресурсами. Вжиття необхідних управлінських заходів дозволило забезпечити
водою населення та галузей економіки у повному обсязі.
На підставі правил експлуатації водосховищ та водогосподарських систем
15.03.2017 на Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ
та управлінню водними ресурсами в басейні річки Рось були встановлені

оптимальні

режими

роботи

водосховищ

комплексного

призначення

та

водогосподарських систем в басейні річки Рось на весняно-літній період 2017
року.
Здійснено ведення державного обліку та державного водного кадастру за
розділом «Водокористування», узагальнення та аналіз звітів водокористувачів
про використання водних ресурсів.
З водних об’єктів області було забрано 104,6 млн.м³ води, в тому числі з
поверхневих джерел – 85,26 млн.м3 та підземних джерел – 18,74 млн.м3.
В поверхневі водні об'єкти відведено 63,99 млн.м³ зворотних вод, із них
забруднених та недостатньо-очищених - 2,384 млн.м³, що на 0,181 млн.м³ менше
порівняно з минулим роком (або 7,1 %).
Інформація щодо суб'єктів господарювання, які допустили забруднення
поверхневих водних об'єктів внаслідок скиду зворотних вод з порушенням
нормативів гранично-допустимого скиду для реагування надана Державній
екологічній інспекції у Житомирській області, Управлінню екології та
природних ресурсів Житомирської ОДА, Житомирській облдержадміністрації та
оприлюднена на офіційному веб-сайті облводресурсів.
Крім того, направлені листи усім підприємствам, які допустили
забруднення поверхневих вод з метою вжиття заходів щодо досягнення
нормативів гранично-допустимого скиду, виконання яких знаходиться на
контролі в облводресурсів.
На основі матеріалів державного обліку готовилися матеріали до
Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в
Україні.
Забезпечено проведення моніторингу якості поверхневих вод 7-и
водозаборів питного водопостачання та 3-х водних об'єктів рибогосподарського
призначення ІІ категорії.
Всього у

І кварталі 2017 року відібрано 25 проб та виконано 670

вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод, при плановому

завданні 670 вимірювань. Із них відібрано 5 додаткових проб та 110 вимірювань
річок Хомора та Случ.
За результатами аналітичних визначень рівень забруднених поверхневих
вод у порівнянні з минулим роком істотно не змінився.
Показники якості води відповідали нормативу для господарсько-питного
призначення за усіма показниками, за винятком БСК5 (біохімічне споживання
кисню), ХСК (хімічне споживання кисню), марганцю (крім р.Ірша, Іршанське
водосховище) та заліза загального в річках Уж та Возня.
Облводресурсів постійно відслідковує зміни якісного стану водних
ресурсів і надає в установленому порядку інформацію заінтересованим органам
місцевої влади для прийняття відповідних управлінських рішень щодо
покращення якісного стану поверхневих вод.
Протягом І кварталу 2017 року розглянуто 39 матеріалів та надані проекти
висновків територіальному органу Держводагентства щодо можливості видачі
дозволу на спеціальне водокористування та розглянуто 1 технологічний
норматив використання питної води та надано пропозицію щодо його
погодження. Крім цього розглянуто 7 пакетів документації із землеустрою із
наданням висновків.
У зв'язку із затвердженням Порядку розроблення водогосподарських
балансів проведена робота щодо віднесення водокористувачів, які здійснюють
забір води з поверхневих та підземних джерел, або скидають зворотні води у
водні об'єкти до водогосподарських ділянок з метою подальших розрахунків
водогосподарських балансів для кожної водогосподарської ділянки.
Для

забезпечення

запобігання

виникнення

надзвичайних

ситуацій

техногенного та природного характеру на водогосподарських системах та
гідротехнічних спорудах області встановлено 926 режимів роботи водних
об’єктів.
За безпосередньої участі водогосподарських організацій у І кварталі 2017
року в області відновлено 1 джерело.

За І квартал 2017 року від оренди водних об’єктів, що надаються в
користування на умовах оренди, надійшло коштів до обласного та місцевих
бюджетів на суму 117,4 тис.грн.
На виконання водоохоронних заходів в області з бюджетів усіх рівнів,
природоохоронного фонду та інших джерел використано 4,95 млн.грн.
Щодо експлуатації державного водогосподарського комплексу, робота
облводресурсів та його підвідомчих організацій

спрямована на виконання

завдань наказу Держводагентства України від 10.01.2017р. №2 “Про основні
напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного
комплексу у 2017 році” та наказу обласного управління водних ресурсів від
10.02.2017р. №10 „Про основні напрямки роботи та завдання експлуатаційних
водогосподарських організацій у 2017 році”, яким доведені завдання по всім
основним показникам року.
Підвідомчими організаціями у І кварталі 2017 року виконувались
ремонтно-експлуатаційні та доглядові роботи, покращено технічний стан
систем.
Очищення міжгосподарських каналів від замулення становить 1,5 тис.м³.
Очищення внутрішньогосподарської мережі у І кварталі 2017 році становить
1,9 тис.м3.
Відремонтовано 73 міжгосподарські гідротехнічні споруди. Виконано
ремонт 19 гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській меліоративній
мережі.
У І кварталі 2017 року виконано поточного ремонту на суму 112,0 тис.грн,
який в основному виконано за рахунок коштів спеціального фонду.
Оперативно і своєчасно укладаються договори на проведення двобічного
регулювання на меліоративних системах. У І кварталі 2017 року заключено
93 договори із землекористувачами на площу 40,6 тис.га меліорованих
сільськогосподарських угідь .

Проводиться поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на
меліоративних системах та поліпшується естетичний вигляд баз управлінь та
дільниць.
У цілому гідрогеолого-меліоративна обстановка на меліорованих і
прилеглих землях оцінюється як стабільна.
Обсяг власних надходжень Житомирського облводресурсів за І квартал
2017 року склав 697,76 тис.грн. В розрізі послуг 237,17 тис.грн. за надання
послуг, пов'язаних з виконанням земляних робіт; 143,09 тис.грн надійшло від
надання послуг, пов'язаних з ремонтом машин і механізмів, виконання робіт
ремонтно-механічними, деревообробними майстернями та електротехнічними
цехами і електролабораторіями, з використанням транспортних засобів та
засобів зв'язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та
організацій; 58,84 тис.грн. надійшло від надання послуг пов'язаних з технічним
обслуговуванням,

доглядом

і

експлуатацією

внутрішньогосподарської

меліоративної мережі, споруд, водойм; 50,4 тис.грн надійшло від надання послуг
щодо відбору проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих, підземних,
зворотних та стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення
властивостей ґрунтів та сировини природного походження, що використовується
для виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них
радіонуклідів і солей важких металів; 43,23 тис.грн. отримано від надання
послуг пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням об'єктів соціальнопобутової сфери, що перебувають на балансі водогосподарських організацій;
41,1 тис.грн надійшло від надання послуг, пов'язаних з виконанням проектних,
ремонтно-будівельних, протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих
трубопроводів,

прокладення,

ремонту

і

обслуговування

водопровідно-

каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання; 36,5 тис.грн.
отримано від надання послуг щодо інженерних, гідрогеологічних, екологогеологічних вишукувань, проведення проектних та топографо-геодезичних
робіт, складання

проектно-кошторисної

документації

на

будівництво,

реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, водойм, протиерозійних

споруд,

проведення

ремонтних,

протиповеневих,

культуртехнічних,

планувальних робіт. Надавались інші послуги відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26.10.2011 №1101 «Про затвердження переліку платних
послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери
управління Державного агентства водних ресурсів» - на суму 30,33 тис.грн.
53,5 тис.грн. надійшло від надання послуг оренди майна, 3,6 тис.грн.- від
реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого).
За І квартал 2017 року 274,97 тис. грн. власних надходжень було
направлено на утримання водогосподарського комплексу.
Основними замовниками послуг є сільські та селищні ради Житомирської
області та підприємства, а саме: ТОВ «Бердичівський хлібзавод», Фермерське
господарство «Ерчики», Любарська філія ТОВ «АТК», ПАТ «Олевський
хлібзавод», ДП «Радомілк».
Загальна чисельність працівників Житомирського облводресурсів у 2017
році по загальному фонду – 912 осіб, по спеціальному фонду - 43 особи.
Загальний фонд оплати праці Житомирського облводресурсів становить 8841,8
тис.грн., середньомісячна заробітна плата працівників склала 3471 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
За І квартал 2017 року управлінням внесено до бюджету 1641,58 тис.грн.
платежів та податків, у тому числі до Державного бюджету – 164,34 тис.грн.
На протязі І кварталу 2017 року без
закупівель

було

укладено

255

договорів

застосування
та

процеду р

виконувались

28

договорів, які були укладені в попередні роки. Фактичні видатки за
укладеними

договорами

для

закупівлі

товарів ,

робіт

і

послуг

становили 914,0 тис.грн. та за договорами укладеними в попере дні
роки, які виконувались 158,1 тис.грн.
З метою забезпечення громадян своєчасною, точною та об'єктивною
інформацією щодо прозорості діяльності облводресурсів та його підвідомчих
організацій обласне управління водних ресурсів у І кварталі 2017 року
проводило висвітлення власної діяльності у засобах масової інформації,

зустрічах у трудових колективах, сільських і селищних радах, школах та
навчальних закладах.
За І квартал 2017 року надруковано 29 статтей в обласній та районних
газетах, здійснено 1 виступ на радіо, прийнято участь у 149 нарадах обласної та
районних держадміністрацій, міських та районних радах, засіданнях комісій з
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та прочитано 130
доповідей в навчальних закладах області та перед громадами сіл.
Обласним управлінням та його підвідомчими організаціями з метою
привернення уваги громадськості до проблем якості питної води, необхідності
охорони водних ресурсів та їх раціонального використання проведено низку
заходів з відзначення Всесвітнього дня води, а саме було надруковані статті в
районних

газетах,

прийнято

участь

у

засіданні

круглого

столу

Держводагентства, проведені урочисті збори в колективах управлінь, а також
проведено 31 тематичний урок у загальноосвітніх і учбових закладах.
За ініціативи облводресурсів в Житомирському агротехнічному коледжі
проведена ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів «Вода – найбільша
цінність на планеті» та спільно з профільними навчальними закладами видано
Збірник тез з доповідями усіх учасників конференції.

