Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Житомирського
облводресурсів за 9 місяців 2016 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 ІІІ кварталу 2016 року робота облводресурсів та його
підвідомчих організацій була спрямовувалася на забезпечення водними
ресурсами населення та галузей економіки, управління водними ресурсами в
умовах дуже низької водності.
Питання узгодження оптимальних режимів роботи водосховищ та
водогосподарських систем басейну р. Рось на літньо-осінній період 2016 року
26.07.2016 розглянуто на засіданні Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів

роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні р. Рось за участі
фахівців облводресурсів.
Забезпечено проведення моніторингу якості поверхневих вод 7-и
водозаборів питного водопостачання та 3-х водних об'єктів рибогосподарського
призначення ІІ категорії.
Крім цього, у зв'язку із екологічною ситуацією із забрудненням невідомою
речовиною річок Хомора та Случ на території Баранівського району, що
спричинило
проводить

загибель живих організмів, риби та раків

облводресурсів

додатковий моніторинг річок Хомора та Случ від кордону

Хмельницької області до питного водозабору м.Новоград-Волинський.
Всього за ІІІ квартал 2016 року відібрано 20 проб та виконано 560
вимірювань

показників

гідрохімічного

складу

поверхневих

вод

згідно

затвердженої Програми моніторингу поверхневих вод та відібрано 10
додаткових проб, виконано 230 вимірювань гідрохімічних показників у випадку
надзвичайної ситуації.
За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих
питних водозаборів у ІІІ кварталі 2016 року знаходився на задовільному рівні. У
зв'язку із високим температурним режимом повітря та води, масовим
«цвітінням» води у питних водосховищах та основних водотоках області у
серпні-вересні фіксувалось збільшення органічного забруднення та марганцю в
р.Ірша (Малинське водосховище). Така ж ситуація була характерна і для
аналогічного періоду минулого року.
Максимальне органічне забруднення визначалось у Вознянському та
Бердичівському водосховищах, а мінімальне - в Іршанському водосховищі, на
р.Ірша.
За результатами додаткових досліджень поверхневої води в річці Хомора
якість води порівняно з 19.04.2016 (запровадження режиму надзвичайної
ситуації природного характеру об'єктового рівня) дещо покращилась. Вміст
розчиненого у воді кисню на даний час знаходиться на рівні 3,6-3,76 мг/дм³,
коли 19.04.2016 року він становив 0,16-1,04 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0

мг/дм³, що свідчить все ще про порушення кисневого режиму в р. Хомора як на
межі з Хмельницькою областю так і у смт. Першотравенськ. І надалі фіксується
органічне забруднення річки Хомора, про що свідчать показники ХСК (хімічне
споживання кисню) 45,19-49,50 мгО/дм³ (ГДК15,0 мгО/дм³), БСК5 (біохімічне
споживання кисню) - 5,72 - 6,88 мгО2/дм³ (ГДК 2,26 мгО2/дм³) та підвищений
вміст марганцю 0,127-0,157 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³) і заліза 0,425-0,50 мг/дм³
(ГДК 0,3 мг/дм³).
В річці Случ вміст розчиненого у воді кисню знаходився у межах від 6,64
до 8,0 мг/дм³ при нормі не менше 4,0 мг/дм³. Показник ХСК становить від 25,8
до 36,58 мгО/дм³ (1,7-2,4 ГДК) і БСК5 з 2,42 до 4,32 мгО2/дм³ (1,1-1,9 ГДК),
решта показників у межах гранично допустимих значень.
За результатами додаткових спостережень проведених у період з 19.04. по
08.09.2016 року якість води в р.Случ у створі питного водозабору м.НовоградВолинський не погіршилась, гідрохімічні показники знаходились у межах
середньорічних значень.
Інформація щодо якості води надавалась управлінню екології та
природних ресурсів,

Державній екологічній інспекції, облдержадміністрації,

іншим заінтересованим місцевим органам виконавчої влади для вжиття
відповідних управлінських рішень.
Протягом ІІІ кварталу 2016 року розглянуто 51 матеріал та надані проекти
висновків територіальному органу Держводагентства щодо можливості видачі
дозволу на спеціальне водокористування, 8 пропозицій щодо погодження
технологічних нормативів використання питної води підприємствам житловокомунального господарства, розглянуто 7 попередніх матеріалів щодо укладання
договорів оренди водних об’єктів, з них по 5 надано висновки щодо можливості
погодження.
Для

забезпечення

запобігання

виникнення

надзвичайних

ситуацій

техногенного та природного характеру на водогосподарських системах та
гідротехнічних спорудах області встановлено 997 режимів роботи водних
об’єктів.

За безпосередньої участі водогосподарських організацій в області
відновлено 47 джерел.
За 9 місяців поточного року від оренди водних об’єктів, що надаються в
користування на умовах оренди, надійшло коштів до обласного та місцевих
бюджетів на суму 273,6 тис.грн.
На виконання водоохоронних заходів в області з бюджетів усіх рівнів,
природоохоронного фонду та інших джерел використано 36,3 млн.грн.
Щодо експлуатації державного водогосподарського комплексу, робота
облводресурсів та його підвідомчих організацій була спрямована на виконання
завдань наказу Держводагентства України від 02.02.2016р. №10 “Про основні
напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного
комплексу у 2016 році”.
На виконання вищезгаданого наказу обласним управлінням водних
ресурсів видано наказ від 04.02.2016р. №7 „Про основні напрямки роботи та
завдання експлуатаційних водогосподарських організацій у 2016 році”, яким
доведені завдання по всім основним показникам року.
Підвідомчими організаціями у ІІІ кварталі 2016 року виконувались
ремонтно-експлуатаційні та доглядові роботи, покращено технічний стан
систем.
Очищення міжгосподарських каналів від замулення становить 44,7 тис.м³ це
складає 112% до річного плану. Очищення внутрішньогосподарської мережі за
ІІІ квартал 2016 року становить 11,4 тис.м3.
Відремонтовано 844 гідротехнічних споруд. Це складає 153% до річного
плану

та

101%

до

показників

минулого

року.

Виконано

ремонт

46 гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській меліоративній мережі.
При річному плані обкошування міжгосподарських каналів на площі
5000 га управліннями виконано - 6167,2 га.
У

ІІІ кварталі 2016 року виконано поточного ремонту на суму

655,5 тис.грн, який в основному виконано за рахунок коштів спеціального
фонду.

Оперативно і своєчасно укладені договори на проведення двобічного
регулювання на меліоративних системах. У 2016 році заключено 95 договорів
із

землекористувачами

на

площу

43,0

тис.га

меліорованих

сільськогосподарських угідь на суму 220,3 тис.грн.
Вартість надання послуг по зволоженню 1 га меліорованих угідь в цілому
по області становить 5,12 грн.
Проводилось поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на
меліоративних системах та поліпшувався естетичний вигляд баз управлінь та
дільниць.
У цілому гідрогеолого-меліоративна обстановка на меліорованих і
прилеглих землях оцінюється як стабільна.
21 вересня 2016 року на базі Чуднівської експлуатаційної дільниці
Житомирського

міжрайонного

управління

водного

господарства

під

головуванням виконувача обов'язків начальника управління В. Азими відбулася
нарада-семінар начальників та спеціалістів експлуатаційних дільниць управлінь
водного господарства на тему: «Виконання основних завдань з експлуатації
меліоративних систем у ІІІ кварталі 2016 року та завдання на ІV квартал 2016
року. Підготовка експлуатаційних дільниць до роботи в осінньо-зимовий період
2016-2017 років». Розглянуто ряд питань для забезпечення працездатності та
покращення роботи експлуатаційних дільниць підвідомчих організацій.
Обсяг власних надходжень Житомирського облводресурсів за 9 місяців
2016 року склав 2485,1 тис.грн. В розрізі послуг 1030,48 тис.грн. за надання
послуг, пов'язаних з виконанням земляних робіт; 430,79 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; 147,04 тис.грн. отримано від надання послуг пов'язаних з
експлуатацією та обслуговуванням об'єктів соціально-побутової сфери, що
перебувають на балансі водогосподарських організацій; 131,8 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; 127,25 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; 122,8 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; 101,14 тис.грн надійшло від надання
послуг щодо регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних
системах. Надавались інші послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011
№1101 - на суму 226,67 тис.грн.
157,16 тис.грн. надійшло від надання послуг оренди майна, 9,97 тис.грн.від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого).
За 9 місяців 2016 року 1324,9 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»,ТОВ «Церсаніт
Інвест», ТОВ «Аленруд», Фермерське господарство «Ерчики», ДП «Радомілк»,
Любарська філія ТОВ «АТК».
Загальна чисельність працівників Житомирського облводресурсів у 2016
році по загальному фонду складає 959 осіб, по спеціальному фонду - 45 осіб.
Загальний фонд оплати праці Житомирського облводресурсів становить 15864,0
тис.грн., середньомісячна заробітна плата працівників склала 2180,0 грн. (в тому
числі керівних працівників 6296,0 грн.). Заборгованість із виплати заробітної
плати відсутня.

За 9 місяців 2016 року управлінням внесено до бюджету 2864,21 тис.грн.
платежів та податків, у тому числі до Державного бюджету – 359,8 тис.грн.
На протязі 9 місяців 2016 року без застосування процедур закупівель
було укладено 721 договорів та виконувались 30 договорів, які були
укладені

в

попередні

роки.

Фактичні

видатки

за

укладеними

договорами для закупівлі товарів , робіт і послуг становили 2391,3
тис.грн.

та

за

договорами

укладеними

в

попередні

роки,

які

виконувались 284,8 тис.грн.
27-28.09.2016 року фахівці облводресурсів прийняли участь у семінарі в
секторі управління водними ресурсами з імплементації Водної Рамкової та
Паводкової Директив ЄС, який проходив у м. Чернігів в рамках проекту ЄС
«Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього
середовища».
Облводресурсів проводилася системна робота щодо висвітлення офіційної
інформації про діяльність водогосподарсько-меліоративного комплексу області.
Шляхом розміщення на офіційному веб-сайті до громадськості доносилася
оперативна та неупереджена інформація щодо

вагомих подій у сфері своєї

діяльності. Зокрема, постійно оновлюється рубрика щодо водогосподарської
обстановки, моніторингу поверхневих вод.
Крім цього, проведено ряд заходів щодо інформування населення про
діяльність водогосподарсько-меліоративного комплексу області, дотримання
водоохоронного законодавства шляхом проведення круглих столів, нарад,
конференцій, публікацій у засобах масової інформації та виступів по радіо,
зустрічах у трудових колективах, сільських і селищних радах, школах та
навчальних закладах.
За ІІІ квартал 2016 року надруковано 13 статтей в обласній та районних
газетах, здійснено 3 виступи на радіо та прийнято

участь у 125

нарадах

обласної та районних держадміністрацій, міських та районних радах, засіданнях
комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прочитані
лекції в навчальних закладах області та перед громадами сіл.

