Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Житомирського
облводресурсів за 2015 рік (відповідно до наказу Мінекономрозвитку
України від 11.02.2015 р. №116)
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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
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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.
Керівний склад Житомирського облводресурсів: виконувач обов’язків
начальника обласного управління водних ресурсів Азима В.І., заступник
начальника управління Микитин О.Я.;
начальник Бердичівського міжрайонного управління водного господарства
(МУВГ) Наумчук В.М., виконувач обов’язків заступника начальника управління
Зінкевич Р.В., головний інженер Чорний В.В.;
начальник
Жабровець О.М.;

Ємільчинського

УВГ

Мельник

В.Г.,

головний

інженер

начальник Житомирського МУВГ Беляк А.Л., головний інженер

Самчук

С.Є.;
начальник Коростенського МУВГ Іллющенко Р.М., виконувач обов’язків
головного інженера Михальчук В.А.;
начальник Новоград-Волинського МУВГ Бонковський І.П., головний
інженер Руднєв С.М.;
начальник Овруцького МУВГ Шваб М.Д., виконувач обов’язків головного
інженера Крапивницька К.В.;
начальник Олевського УВГ Шиш З.М., головний інженер Савчук А.В.;
начальник Радомишльського МУВГ Іщук П.М., заступник начальника
управління Соболевський І.К., головний інженер Марач О.М.;
начальник Червоноармійського МУВГ Кучер В.А., головний інженер
Трохименко І.А.;
начальник Житомирської гідрогеолого-меліоративної експедиції Данилко
І.В., заступник начальника Ковалик В.М.;
Житомирське облводресурсів у 2015 році спрямувало свою діяльність на
забезпечення потреб населення та галузей економіки Житомирської області у
водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності
міжгосподарської меліоративної мережі.
Протягом 2015 року робота облводресурсів та його підвідомчих організацій
була спрямована на забезпечення водними ресурсами населення та галузей
економіки, управління водними ресурсами в умовах низької водності.
Для забезпечення населення та галузей економіки водою у повному обсязі
встановлені оптимальні режими питних водосховищ, які забезпечили в умовах
маловоддя проточність водосховищ та мінімальні санітарно-екологічні попуски.
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водозаборів питного водопостачання та 3-х водних об'єктів рибогосподарського
призначення ІІ категорії. За 2015 рік відібрано 81 пробу та виконано 2267
вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод. Результативні
показники виконані у повному обсязі.

За результатами проведених досліджень поверхневої води гідрохімічний
стан питних водосховищ у ІV кварталі 2015 року знаходився на задовільному
рівні з коливанням гідрохімічних показників як в одну так і в іншу сторони,
спричиненими сезонними несприятливими погодними умовами літнього та
початку осіннього періодів поточного року, а також зниженням водності річок
області.
Протягом грудня, у зв'язку із зниженням температури води до 1-4°С та
підвищенням вмісту розчиненого кисню до 11,92-13,52 мг/дм³ при нормі не
нижче 4,0 мг/дм³ якість води у питних водозаборах поступово покращувалась,
хоча зберігається підвищене органічне забруднення води, підвищений вміст
заліза та марганцю.
За результатами гідрохімічних досліджень у ІV кварталі 2015 року можна
зробити висновок, що враховуючи найнижчу за весь період спостережень
водність її вплив на якість води поверхневих водних об'єктів області можна
вважати незначною.
Інформація щодо якості води надавалась департаменту екології та
природних ресурсів, облдержадміністрації, іншим заінтересованим місцевим
органам виконавчої влади для вжиття відповідних управлінських рішень.
Житомирським облводресурсів розглянуто 165 матеріалів щодо можливості
видачі дозволу на спеціальне водокористування та надано 158 позитивних
висновки щодо їх погодження, розглянуто та погоджено 26 нормативів
використання питної води підприємствам житлово-комунального господарства.
Після утворення територіального органу Держводагентства України ( з
16.10.2015 року) розглянуто 47 матеріалів щодо можливості видачі дозволу на
спеціальне водокористування та надано 47 проектів висновків щодо їх
погодження, розглянуто та надано 7 пропозицій щодо погодження нормативів
використання питної води підприємствам житлово-комунального господарства.
За 2015 рік до облводресурсів звернулось 947 суб'єктів господарювання з
надання послуг з проведення обґрунтованих розрахунків потреби у воді на суму

150,78 тис. грн., що на 51,43 тис.грн. більше порівняно з попереднім роком за
аналогічний період (99,35 тис.грн.)
На виконання наказу Держводагенства України від 25.12.2014 року №166,
для забезпечення запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на водогосподарських системах та гідротехнічних
спорудах
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облводресурсів було здійснено ряд заходів із підготовки ГТС, захисних дамб та
міжгосподарської меліоративної мережі для пропуску високих вод. Проведені
обстеження 7,1 тис. гідротехнічних споруд на меліоративній мережі, 61,6 км
дамб обвалування, встановлено 873 режими роботи водних об’єктів, обстежено
усі 54 водосховища та 719 водойм, що дало можливість провести пропуск
весняної повені 2015 року без надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
руйнуванням ГТС, затопленням та підтопленням
сільськогосподарських

угідь,
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господарювання в області.
Всього у 2015 році встановлено 1053 режими роботи водосховищ і ставків,
з них 557 водойм наданих в оренду.
Щодо експлуатації державного водогосподарського комплексу, робота
облводресурсів та його підвідомчих організацій у минулому році була
спрямована на виконання завдань наказу Держводагентства України від
02.02.2015р. №10 “Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації
водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2015 році”.
На виконання вищезгаданого наказу обласним управлінням водних
ресурсів видано наказ від 04.02.2015р. № 9 „Про основні напрямки роботи та
завдання експлуатаційних водогосподарських організацій у 2015 році”, яким
доведені завдання по всім основним показникам року.
Підвідомчими організаціями за 2015 рік збільшено обсяги ремонтнодоглядових робіт.
Управліннями водного господарства Житомирського облводресурсів за
2015 рік виконано всі показники.

Очищення міжгосподарських каналів від замулення становить 54,8 тис.м³,
що складає 122% до річного плану.
Очищення внутрішньогосподарської мережі становить 18,0 тис.м³.
Відремонтовано 963 гідротехнічні споруди, це складає 160% до річного
плану.
У 2015 року виконано поточного ремонту на суму 924,7 тис.грн, при цьому
90% цих робіт виконано за рахунок коштів спецфонду.
Відновлення та виконання ремонтних робіт на гідропостах та проведення
замірів рівнів ґрунтових вод на спостережуваних свердловинах, дає можливість
оперативно і своєчасно проводити двобічне регулювання на системах.
З сільгоспвиробниками заключено 95 договорів про надання послуг із
зволоження меліорованих земель на площі 42,0 тис.га на суму 147,5 тис.грн.
На меліорованих землях області проводилось поновлення інформаційних
знаків, стел, альтанок, поліпшувався естетичний вигляд баз управлінь та
дільниць.
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експлуатаційних дільниць управлінь водного господарства облводресурсів, на
якій були розглянуті питання, щодо виконання експлуатаційних заходів

у

вегетаційний період 2015 року та підготовки експлуатаційних дільниць до роботи
в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років.
У жовтні 2015 року відбувся семінар фахівців бухгалтерських та економічних служб на тему: «Планування, облік та аналіз використання бюджетних коштів і державного майна та шляхи їх удосконалення»
Під час семінару розглядались актуальні питання фінансово-економічної
діяльності управління, модернізації системи бухгалтерського обліку галузі, планування та використання бюджетних коштів, складання та виконання кошторису,
порядок проведення індексації грошових доходів, оподаткування в бюджетних
організаціях, умови оплати праці та інші.
У грудні 2015 року проведено семінар на тему: «Управління водними
ресурсами та ведення державного обліку водокористування»

Учасники семінару обговорили питання щодо: встановлення та контролю
за дотриманням режимів роботи водних об'єктів області; здійснення заходів з
забезпечення водопостачання населення водними ресурсами; підготовки водогосподарських об'єктів до пропуску льодоходу, весняного водопілля та паводків;
участі управління в просвітницьких заходах та у конкурсі «До чистих джерел» та
інші.
За результатами семінару визначені основні напрямки роботи по завершенню виконання основних завдань з питань управління водними ресурсами за 2015
рік та поставлені завдання на 2016 рік.
Щоквартально проводились наради щодо підсумків діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу та заходів щодо забезпечення сталого
функціонування облводресурсів.
У рамках ведення моніторингу меліоративних земель гідрогеологомеліоративною
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сільськогосподарських угідь, виконано 70 тисяч замірів рівнів ґрунтових вод на
ремонтно - спостережувальній мережі області.
У цілому гідрогеолого-меліоративна обстановка на меліорованих і
прилеглих землях оцінюється як стабільна.
Водогосподарські організації області забезпечили безпечні умови праці та
не допустили випадків виробничого травматизму, пожеж та дорожньотранспортних пригод.
На виконання наказу Держводагентства України від 24.06.2015 року №61
«Про забезпечення підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» та наказу
Житомирського облводресурсів від 30.06.2015 року №53 «Про забезпечення
підготовки підвідомчих організацій Житомирського облводресурсів до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» в підвідомчих
організаціях облводресурсів проведено підготовку усіх водогосподарських
об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери до роботи в осінньозимовий період 2015-2016 років.

Обсяг власних надходжень Житомирського облводресурсів за 12 місяців
2015 року склав 2792,6 тис.грн., що на 295,6 тис.грн. більше ніж у минулому
році. В розрізі послуг 1116,6 тис.грн. за надання послуг, пов'язаних з виконанням
земляних робіт; 531,5 тис.грн надійшло від надання послуг, пов'язаних з
ремонтом машин і механізмів, виконання робіт ремонтно-механічними,
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електролабораторіями, з використанням транспортних засобів та засобів зв'язку,
які перебувають на балансі водогосподарських установ та організацій; 178,9
тис.грн. отримано від надання послуги щодо обгрунтування потреби у воді та
оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо
раціонального використання водних ресурсів на підприємствах; 149,7 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; 120,8
тис.грн. отримано від надання послуг з регулювання водного режиму на
осушувально-зволожувальних системах; 95,7 тис. грн. отримано від надання
технічного обслуговування, догляду і експлуатації внутрішньо-господарської
меліоративної мережі, споруд, систем дренажу, водойм; 105,5 тис.грн. отримано
від надання послуг пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням об'єктів
соціально-побутової сфери, що перебувають на балансі водогосподарських
організацій. Надавались інші послуги відповідно до постанови КМУ від
26.10.2011 №1101 - на суму 215,4 тис.грн.
183,0 тис.грн. надійшло від надання послуг оренди майна, 95,5 тис.грн.- від
реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого).
За 12 місяців 2015 року 1861,0 тис. грн. власних надходжень було
направлено на утримання водогосподарського комплексу.

Основними замовниками послуг є сільські та селищні ради Житомирської
області та підприємства, а саме: ПАТ «Овруцький молочноконсервний комбінат»,
ВАТ «ПБК Радомишль», ПрАТ «Коростенський завод МДФ».
Загальна чисельність працівників Житомирського облводресурсів у 2015
році по загальному фонду складає 959 осіб, по спеціальному фонду - 42 особи.
Загальний фонд оплати праці Житомирського облводресурсів становить 18579,0
тис.грн., середньомісячна заробітна плата працівників склала 1920,0 грн. (в тому
числі керівних працівників 4240 грн.). Заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.
За 12 місяців 2015 року управлінням внесено до бюджету 2898,84 тис.грн.
платежів та податків, у тому числі до Державного бюджету – 448,1 тис.грн.
На протязі 12 місяців 2015 року було проведено 1 переговорну процедуру
закупівлі (4 лоти) та укладено 4 договори на загальну суму 216,3 тис.грн. Без
застосування процедур закупівель за 12 місяців 2015 року укладено
935 договорів та виконувались 26 договорів, які були укладені в
попередні роки. Фактичні видатки за укладеними договорами для
закупівлі товарів, робіт і послуг становили 3180,3 тис.грн. та за
договорами укладеними в попередні роки, які виконувались 415,6
тис.грн.
Протягом 2015 року в Державному інституті управління та економіки
водних

ресурсів,

підвищення

кваліфікації

пройшли

32

спеціалісти

Житомирського облводресурсів, з них 6 керівників підвідомчих організацій.
Серед робітничих професій перепідготовку на курсах цільового призначення в
Кам'янсько-Дніпровській технічній школі отримали 113 робітників.
З метою забезпечення громадян своєчасною, точною та об'єктивною
інформацією щодо прозорості діяльності облводресурсів та його підвідомчих
організацій обласне управління водних ресурсів у звітному періоді проводило
висвітлення власної діяльності у засобах масової інформації, зустрічах у
трудових колективах, сільських і селищних радах, школах та навчальних
закладах.

За 2015 рік надруковано 68 статтей в обласній та районних газетах,
здійснено 9 виступів по радіо та прийнято участь у 679 нарадах обласної та
районних держадміністрацій, міських та районних радах, засіданнях комісій з
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та прочитано 111
доповідей в навчальних закладах області та перед громадами сіл.

