Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Житомирського
облводресурсів за І квартал 2016 року (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
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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 І кварталі 2016 року 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 І кварталу 2016 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 І кварталі 2016 року у повному обсязі.
Здійснено ведення державного обліку та державного водного кадастру за
розділом «Водокористування», узагальнення та аналіз звітів водокористувачів
про використання водних ресурсів. У І кварталі 2016 року державним обліком
водокористування було охоплено 941 водокористувач (із них 72 в басейні р.
Рось). Занесено в базу комп'ютера та узагальнено по галузях економіки,

територіях та басейнах річок 463 зведених форми звіту №2ТП- водгосп (річна) за
2015 рік.
Джерелом водопостачання населення та галузей економіки є поверхневі
води – 82% та підземні води – 18% від загального забору води.
З водних об’єктів області було забрано 111,7 млн.м³ води, в тому числі з
поверхневих джерел - 91,22 млн.м3 та підземних джерел – 20,48 млн.м3.
Загальний обсяг використаної води у 2015 році становить 66,41 млн.м³, із
них на виробничі потреби – 42,87 млн.м³, питні і санітаро-гігієнічні потреби –
21,86 млн.м³.
У 2015 році в поверхневі водні об'єкти відведено 67,56 млн.м³ зворотних
вод, із них забруднених та недостатньо-очищених – 2,565 млн.м³, що на 0,706
млн.м³ менше порівняно з минулим роком. ( або 21,6%).
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, Департаменту містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства та Управлінню
екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.
На основі матеріалів державного обліку готовилися матеріали до
Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища і
питного водопостачання та Екологічного паспорту.
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водозаборів питного водопостачання та 3-х водних об'єктів рибогосподарського
призначення ІІ категорії.
У І кварталі 2016 року відібрано 20 проб та виконано 560 вимірювань
показників гідрохімічного складу поверхневих вод.
За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих
питних водозаборів у І кварталі 2016 року знаходився на задовільному рівні. На
якість води поверхневих водних об'єктів вплинули аномальні метеорологічні
умови осінньо-зимового періоду, ранній початок проходження весняного

водопілля, з максимальними витратами води значно нижчими за середні
багаторічні, як наслідок, фіксувалось підвищення концентрацій показників ХСК
та БСК5, які характеризують органічне забруднення води, а також підвищений
вміст заліза загального по окремих контрольованих створах та марганцю по усіх
питних водозаборах ( крім Іршанського водосховища).
Інформація щодо якості води надається департаменту екології та
природних ресурсів та іншим заінтересованим

місцевим органам виконавчої

влади для вжиття відповідних управлінських рішень.
Протягом І кварталу 2016 року розглянуто 45 матеріалів та надані проекти
висновків територіальному органу Держводагентства щодо можливості видачі
дозволу на спеціальне водокористування.
Надано 5 пропозицій територіальному органу Держводагентства щодо
погодження технологічних нормативів використання питної води підприємствам
житлово-комунального господарства, розглянуто 30 попередніх матеріалів щодо
укладання договорів оренди водних об’єктів, з них по 7 надано висновки щодо
можливості погодження.
На виконання наказу Держводагенства України від 23.12.2015 року №160,
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 890 режимів роботи водних об’єктів, обстежено
усі 54 водосховища та 725 водойм, що дало можливість провести пропуск
весняної повені 2016 року без надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
руйнуванням ГТС, затопленням та підтопленням
сільськогосподарських
господарювання в області.
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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 І кварталі 2016 року виконувались
ремонтно-експлуатаційні та доглядові роботи, покращено технічний стан систем.
Очищення міжгосподарських каналів від замулення становить 1,0 тис.м³.
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19 гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській меліоративній мережі.
Проведено видалення чагарнику на меліоративних мержех на площі 1024 га.
У І кварталі 2016 року виконано поточного ремонту на суму 96,3 тис.грн,
при цьому 95 % цих робіт виконано за рахунок коштів спецфонду.
Оперативно і своєчасно укладені

договори

на проведення двобічного

регулювання на меліоративних системах.
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.
Водогосподарські організації області забезпечили безпечні умови праці та
не допустили випадків виробничого травматизму, пожеж та дорожньотранспортних пригод.
Обсяг власних надходжень Житомирського облводресурсів за І квартал
2016 року склав 475,7 тис.грн. В розрізі послуг 136,8 тис.грн. за надання послуг,
пов'язаних з виконанням земляних робіт; 84,9 тис.грн надійшло від надання

послуг, пов'язаних з ремонтом машин і механізмів, виконання робіт ремонтномеханічними, деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і
електролабораторіями, з використанням транспортних засобів та засобів зв'язку,
які перебувають на балансі водогосподарських установ та організацій;
51,8 тис.грн. отримано від надання послуг пов'язаних з експлуатацією та
обслуговуванням об'єктів соціально-побутової сфери, що перебувають на балансі
водогосподарських організацій; 38,0 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; 28,0 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. Надавались інші послуги відповідно до постанови КМУ від
26.10.2011 №1101 - на суму 86,0 тис.грн.
49,2 тис.грн. надійшло від надання послуг оренди майна, 1,0 тис.грн.- від
реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого).
За І квартал 2016 року 258,7 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», Фермерське господарство «Ерчики», ВАТ «ПБК Радомишль», ПрАТ
«Коростенський завод МДФ», Любарська філія ТОВ «АТК».
Загальна чисельність працівників Житомирського облводресурсів у 2016
році по загальному фонду складає 959 осіб, по спеціальному фонду - 42 особи.
Загальний фонд оплати праці Житомирського облводресурсів становить 4995,0
тис.грн., середньомісячна заробітна плата працівників склала 1942,0 грн. (в тому
числі керівних працівників 5161 грн.). Заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.

За І квартал 2016 року управлінням внесено до бюджету 801,5 тис.грн.
платежів та податків, у тому числі до Державного бюджету – 111,6 тис.грн.
На протязі І кварталу 2016 року без застосування процедур закупівель
було укладено 206 договорів та виконувались 30 договорів, які були
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виконувались 173,7 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 2016 року проводило
висвітлення власної діяльності у засобах масової інформації, зустрічах у
трудових колективах, сільських і селищних радах, школах та навчальних
закладах.
За І квартал 2016 року надруковано 27 статей в обласній та районних
газетах, здійснено 2 виступи по радіо та

прийнято

участь у 279

пресконференціях, нарадах міських та районних рад, бесідах з населенням та
виступах перед учнівською молоддю.
Облводресурсів та підвідомчими організаціями проведено заходи щодо
відзначення Всесвітнього дня води, який проходив під гаслом «Вода та робота».
Здійснена низка заходів щодо інформування населення про водно-екологічні
проблеми шляхом проведення семінарів, лекцій, круглих столів, публікацій у
засобах масової інформації та виступів на радіо та телебаченні.

Інформацію розміщено на сайті Житомирського облводресурсів, у розділах
«Новини» та «Запобігання корупції» за адресою http://zouvr.gov.ua/fail%20na
%20zakahku/pidsumki_Ikv_2016.pdf

