Інформація про діяльність
Житомирського обласного управління водних ресурсів за 2016 рік
1. Стратегія та цілі діяльності
Житомирське обласне
управління водних ресурсів (далі – Житомирське
облводресурсів) 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 (далі - Держводагентство).
Житомирське облводресурсів
у межах своїх повноважень відповідно до
законодавства
забезпечує на території Житомирської області реалізацію державної
політики у сфері управління, використання, збереження та відтворення водних ресурсів,
розвитку водного господарства, експлуатації водних об'єктів, гідротехнічних споруд,
державних меліоративних систем, вирішує разом з органами виконавчої влади та іншими
організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей
економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства України виробничі
функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими
об’єктами, що перебувають у державній власності.
Виконання покладених завдань та функцій у межах Житомирської області
Житомирське облводресурсів здійснює через Бердичівське, Житомирське, Коростенське,
Нов.Волинське, Овруцьке, Радомишльське, Пулинське міжрайонні управління водного
господарства та Ємільчинське, Олевське управління водного господарства та Житомирську
гідрогеолого-меліоративну експедицію.
З метою забезпечення реалізації зазначених завдань та функцій в 2016 році
Житомирське облводресурсів фінансувалося за бюджетною програмою КПКВК 2407050
"Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними
ресурсами" (Паспорт бюджетної програми на 2016 рік, затверджено спільним наказом
Мінприроди та Мінфіну від 03.03.2016 № 80/312).
2. Фінансовий стан
Планом асигнувань на 2016 рік за рахунок загального фонду бюджету передбачено
ліміти фінансування в сумі 27 968,0 тис. грн. Доведені ліміти профінансовані повністю.
За 2016 рік надходження коштів від надання платних послуг склали 3215,2 тис. грн.
Механізмами і автотранспортом надано платних послуг на суму 1859,0 тис. грн.
Найбільша питома вага в надходженнях від надання платних послуг складає: від
послуг пов’язаних з виконання земляних робіт – 41,7 відсотка; від послуг, пов'язаних з
ремонтом насосно-силового устаткування, машин і механізмів, виконанням 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 – 18,2 відсотка; від
оренди майна – 6,5 відсотка; від реалізації майна – 0,5 відсотка.
На покриття дефіциту видатків загального фонду направлено 60 відсотків від
загальної суми надходжень, що складає 1940,27 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість обліковувалась тільки по
спеціальному фонду державного бюджету і становила: по доходах- 453,27 грн. (строк
надання послуг не настав), по видатках - у сумі 23892,00 грн.- не була погашена у зв’язку з
відсутністю кошторисних призначень на 2016 рік.
Дебіторська заборгованість на початок 2017 року утворилась по спеціальному фонду
по доходах у сумі 13936,55 грн. ( у порівнянні з початком року вона зменшилась на
10565,08 грн.). У складі дебіторської заборгованості по видатках по загальному і
спеціальному фондах обліковувались витрати майбутніх періодів (передплата періодичних
видань на 2017 рік) у сумі 3320,08 грн.

Протягом 2016 року до зведеного бюджету внесено 4049,5 тис.грн., в тому числі до
Державного бюджету 496,85 тис.грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 802 особи, з них зайнятих по
загальному фонду - 789 осіб та на спецфонді – 13 осіб.
Фонд оплати праці штатних працівників Житомирського ОВР за 2016 рік складає
21993,7 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата за звітний період по загальному фонду
склала 2279 грн. Заборгованость по заробітній платі за 2016 рік відсутня.
3.Результати діяльності за звітний період
3.1. Управління водними ресурсами
Протягом 2016 року робота облводресурсів та його підвідомчих організацій
спрямовувалася 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
облводресурсів протягом року було надано 1039 пропозицій територіальному органу
Держводагентства України щодо встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ
та ставків, у тому числі 560 наданих в оренду та здійснювався постійний контроль за їх
виконанням , що дало змогу в умовах маловоддя забезпечити проточність водосховищ та
забезпечити мінімальні санітарно-екологічні попуски.
У зв'язку із суттєвим погіршенням гідрологічної та водогосподарської обстановки в
басейнах річок Роставиця та Рось протягом меженного періоду року було скориговано та
доведено до водокористувачів 67 режимів роботи ставків і водосховищ. Загальний об'єм
спрацьованої води із водосховищ, розташованих на руслах річок Роставиця та Кам'янка,
становив 4,2 млн. м3, що дало змогу утримувати санітарні витрати близькими до мінімально
необхідних та забезпечити достатню їх водність.
У 2016 році потреби населення та галузей економіки забезпечено водними ресурсами
належної якості і у повному обсязі.
Питання
узгодження
оптимальних
режимів
роботи
водосховищ
та
водогосподарських систем басейну р.Рось за участі представників облводресурсів та
Бердичівського МУВГ розглянуто на засіданнях Міжвідомчої комісії по узгодженню
режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні р. Рось.
25.03.2016 року розглянуто встановлення режимів роботи водосховищ і управлінню
водними ресурсами басейну р. Рось на весняно-літній період 2016 року, 26.07.2016 року на літньо-осінній, а 16.12.2016року - на зимовий період 2016-2017 років.
Забезпечено проведення моніторингу якості поверхневих вод 7-и водозаборів питного
водопостачання і 3-х водних об'єктів рибогосподарського призначення
ІІ категорії згідно
затвердженої Програми.
У 2016 році відібрано 128 проб та виконано 3374 вимірювання показників
гідрохімічного складу поверхневих вод, із них 48 додаткових проб та 1134 вимірювання
річок Хомора та Случ.
Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.
Також лабораторія моніторингу вод та грунтів ГГМЕ проводила відбір проб поверхневої
води на 6-и створах для проведення радіологічного контролю. Підготовлені проби
відправлялися у басейнову лабораторію Дніпровського БУВР для визначення в них Cs -137
та Sr-90.
У зв'язку із екологічною ситуацією із забрудненням невідомою речовиною річок
Хомора та Случ на території Баранівського району, що спричинило загибель живих
організмів, риби та раків облводресурсів проводився додатковий моніторинг річок Хомора
та Случ від кордону Хмельницької області до питного водозабору м.Новоград-Волинський.
Екологічний стан поверхневих вод Житомирської області за її станом, згідно
значення інтегрального показника відноситься до ІІ класу - "добрий",
категорії: дуже
добрі (2) і добрі (3), який свідчить, що поверхневі водні об'єкти зазнають впливу людської

діяльності, проте мають багату, збалансовану, благополучну екосистему і воду задовільної
споживчої цінності.
З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безаварійного пропуску
повеней, паводків і льодоходу спільно з підрозділами ДСНС за участю представників
органів місцевого самоврядування, власників проведено обстеження 61,6 км захисних дамб,
514 ставків та 54 водосховища, із яких 9 визнано в незадовільному технічному стані.
Водокористувачів зобов’язано усунути виявлені недоліки та було надано рекомендації
щодо покращення експлуатації гідротехнічних споруд, дотримання вимог водного
законодавства.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації у водогосподарських
організаціях Житомирського облводресурсів
створено 38 аварійних бригад,
які
укомплектовані 63 одиницями техніки, підготовлено 9 одиниць засобів для відкачки води
та 5 автономних джерел електро-постачання, підготовлено до проведення замірів рівнів
води 130 відомчих гідрометричних постів.
У підвідомчих організаціях
створений
аварійний запас матеріалів на
суму 207,91 тис.грн, визначено місце його складування.
В рамках виконання Плану дій щодо підготовки до пропуску повені, паводків
у 2016 році на водних об’єктах області та транскордонних водних об’єктах налагоджений
обмін гідрометеорологічними даними, узгоджено взаємодію і оперативний обмін даними
про гідрометеорологічну
та
водогосподарську обстановку з водогосподарськими
організаціями Рівненської, Хмельницької, Вінницької, Київської областей та сусідніми
районами Республіки Білорусь.
Розвиток водопілля 2016 року проходив в межах русел річок без загрози негативних
наслідків. Завдяки вжитим заходам затоплення заплавних територій, затоплень та
підтоплень населених пунктів, пов'язаних з водопіллям на річках не відмічалось.
З метою оперативного контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ і
здійснення управління водними ресурсами в басейні р. Рось у 2016 році облаштовано
гідропост на річці Роставиця нижче Строківського водосховища
на території
Попільнянського району.
Станом на 01.01.2017 р. в оренду передано 526 водойм, або 28% від наявних в області
(1880 шт.). Облводресурсів та його підвідомчими організаціями здійснювався контроль за
надходженням коштів за орендовані водні об’єкти. У 2016 році від яких надійшло до
місцевих бюджетів 401,27 тис. грн., при плановому завдані 347,41 тис.грн.
Підвідомчими організаціями облводресурсів виконано природоохоронних заходів, які
фінансувалися з місцевих бюджетів, на суму 719,6 тис. гривень.
На виконання Обласної комплексної програми охорони навколишнього природного
середовища в Житомирській області на 2014-2017 роки в області проведено розчистку та
впорядкування малих річок Кам´янка, Крошенка, Лісна.
Паспортизація водних об'єктів здійснюється відповідно до Порядку розроблення
паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних
ресурсів від 18.03.2013 № 99. Станом на 01.01.2017 виготовлено та затверджено 24 паспорти
на водні об’єкти області.
На кінець 2016 року в Житомирській області відновлено 16 малих ГЕС, загальною
потужністю 3,798 МВт, в стадії відновлення та отримання дозвільних документів на
експлуатацію – 6.
3.2. Виконання комплексних програм
В області затверджені і діють наступні програми:
«Програма
реформування
водопровідно-каналізаційного
господарства
у
Житомирській області на 2012-2020 роки», затверджена рішенням 10 сесії Житомирської
обласної ради УІ скликання від 07.06.2012 року №548, у 2016 році профінансовано
27,5 млн. грн.;

«Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на
2014-2017 роки», в яку увійшли складові частини «Загально-державної цільової програми
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро на період
до 2021 року», у 2016 році профінансовано 1,07 млн. грн.
У 2016 році на виконання водоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення
басейну р. Дніпра із різних джерел фінансування залучено 48,9 млн.грн.
3.3. Водогосподарсько-меліоративний комплекс
Одним із основних завдань Житомирського облводресурсів є здійснення експлуатації
міжгосподарських державних меліоративних систем та окремих об’єктів їх інженерної
інфраструктури, водогосподарських систем, які перебувають у державній власності і
знаходяться на його балансі.
Житомирська область знаходиться на третьому місці в Україні за кількістю
меліорованих земель. В області побудовано 380 меліоративних ( осушувальних) систем.
Всього меліорованих земель в області - 425,4 тис.га, з них з закритим дренажем
– 296,9 тис.га, з двостороннім регулюванням – 188,1 тис.га.
Станом на 01.01.2017 року з 425,4 тис.га осушених земель використовується під
посіви 245,3 тис.га (58%), сіножаті 31,3 тис.га (7%), пасовища 32,5 тис.га (8%), присадибні
ділянки 7,8 тис.га(2%), багаторічні насадження 0,6 тис.га, лісонасадження 39,9 тис.га ( 9%),
інші площі 68,0 тис.га (15%).
Питома вага площ, що обслуговуються меліоративними системами, у загальній площі
сільськогосподарських угідь області становить 20%.
З метою забезпечення здійснення експлуатації міжгосподарських державних
меліоративних систем та окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури відповідно до
«Статуту експлуатаційної служби з управління інженерною інфраструктурою
меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності», в
області функціонує експлуатаційна служба, в складі якої 9 міжрайонних управлінь водного
господарства, яким підпорядковано 20 експлуатаційних дільниць.
На балансі міжрайонних управлінь водного господарства знаходиться: відкритих
каналів – 7075 км, в тому числі регулюючих каналів – 908,6 км, гідротехнічних споруд 6566 шт., із них шлюзів-регуляторів - 3586 шт.
Балансова вартість державних основних фондів станом на 1.01.2017 року становить
587,0 млн.грн.
Ця технологічно-цілісна інженерна інфраструктура міжгосподарської мережі
забезпечує своєчасне відведення паводкових і надлишкових вод та регулювання водного
режиму, що в свою чергу дозволяє своєчасно проводити сільськогосподарські роботи та не
допускати підтоплення прилеглих до меліорованих земель населених пунктів.
3.4. Експлуатація державного водогосподарського комплексу
Робота водогосподарських організацій у 2016 році була спрямована на виконання
завдань наказу Держводагентства України від 02.02.2016 р. №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 ”.
За 2016 рік збільшено обсяги ремонтно-експлуатаційних, доглядових робіт, покращено
технічних стан систем, де виконано очищення відкритої міжгосподарської мережі в обсязі
55,7 тис. метрів кубічних, що складає 139% до річного плану. На суму 949,9 тис. грн
проведено поточний ремонт на міжгосподарських системах, що на 25,2 тис.грн більше ніж
за 2015 рік, при цьому 87% цих робіт виконано за рахунок коштів спецфонду. Поточний
ремонт на внутрішньогосподарських системах виконано на суму 186,1 тис.грн. Доглядові
роботи на міжгосподарських каналах виконані на суму 9172,5 тис.грн. Відремонтовано 966
гідротехнічних споруд на міжгосподарській мережі. Це складає 176% до річного плану.

Також виконано ремонт 62 гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській
меліоративній мережі.
Проведено видалення рослинності на міжгосподарських
меліоративних каналах на площі 11486,2 га, що складає 230% до річного плану.
Відновлення та виконання ремонту гідропостів, проведення замірів рівнів ґрунтових
вод дало можливість оперативно і своєчасно проводити двобічне регулювання на системах
та поліпшити контроль за станом водогосподарських об’єктів, надавати обґрунтовану
інформацію землекористувачам та органам виконавчої влади. У 2016 році укладено
95 договорів по наданню послуг щодо двобічного регулювання водного режиму
меліорованих земель на площі 43,0 тис.га. на суму 231,2 тис.грн., що на 16% більше
отримано коштів ніж у 2015 році.
Водогосподарські організації провели поновлення альтанок, інформаційних знаків та
стел на меліорованих землях області.
На виконання наказу Держводагентства України від 30.06.2016року № 84 “Про
забезпечення підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років” водогосподарськими
організаціями завершено підготовку усіх виробничих та адміністративних будівель та
водогосподарських об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. Проведені
роботи по ремонту і утепленню виробничих об’єктів, виділені ліміти на газ та заготовлено
тверде паливо для опалення. У всіх управліннях підготовлені побутові кімнати.
Організовано подачу гарячої води в майстерні. Завершено ремонт та перехід автотракторних
засобів та техніки на зимові умови експлуатації та зберігання.
Для забезпечення працездатності меліоративних фондів області організації
Житомирського облводресурсів з 1 жовтня 2016 року розпочали підготовку меліоративних
систем до роботи у 2017 році. Станом на 1 січня 2017 року забезпечена підготовка
244,0 тис.га меліорованих земель. Виконано 9,7 тис.м3 очистки міжгосподарської
меліоративної мережі. Також виконано очистку внутрішньогосподарських каналів в об’ємі
6,6 тис.м3.
Проведено ремонт 122 міжгосподарських та 16 внутрішньогосподарських
гідротехнічних споруд.
Ведеться робота з сільськими та селищними радами, а також землекористувачами
щодо виділення коштів у 2017 році на утримання та експлуатацію внутрішньогосподарських
меліоративних фондів.
В області проводилась робота з навчання кадрів. Проведені наради-семінари з
начальниками дільниць, службами експлуатації та фахівцями бухгалтерських та
економічних служб.
3.5 . Інформаційна діяльність
За 2016 рік в обласне управління водних ресурсів та підвідомчі організації від
громадян, установ та організацій надійшло 1294 звернення, в тому числі 925 від громадян на
особистому прийомі керівництвом. З них 658 вирішено позитивно, 76 відмовлено у
задоволені, на 523 дано роз’яснення, інші звернення перебувають на розгляді відповідно до
ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».
Посадові особи облводресурсів та підвідомчих організацій об’єктивно і вчасно
розглядали пропозиції, зауваження, що містилися в зверненнях, перевіряли наведені факти,
взаємодіяли з органами державної влади та місцевого самоврядування і відповідно до
чинного законодавства забезпечувалося їх виконання.
Про наслідки розгляду звернень, громадян було повідомлено в установлені терміни.

Облводресурсів та його підвідомчими організаціями 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.
За 2016 рік надруковано 75 статтей в обласній та районних газетах, здійснено
9 виступів на радіо та телебаченні, прийнято участь у 738 нарадах обласної та районних
держадміністрацій, міських та районних радах, засіданнях комісій з техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій і прочитано 58 доповідей в навчальних закладах області
та перед громадами сіл.
3.6. Заходи та акції з охорони навколишнього природного середовища
Протягом 2016 року працівниками водогосподарських організацій спільно з
громадськістю сіл, учнівською і студентською молоддю проводилася робота по
облаштуванню джерел та відновленню їх історії.
Всього у 2016 році по Житомирській
області було упорядковано 47 джерел та 1 витік річки.
Зокрема, відроджено та
упорядковано джерела в м. Андрушівка; с. Старий Солотвин Бердичівського району;
с. Громада Любарського району; с. Великі Лісівці Попільнянського району; с. Ягнятин
Ружинського району; с.Садки, с.Кривотино та с.Симони Ємільчинського району; с.Піски
та с.Березина Житомирського району; с.Головино Черняхівського району; «Гудюча
криничка» на території Покалівської с.р.; с.Городець; с.В.Хайча і с.Полохачів Овруцького
району; с.Кишин Олевського району, а також розчищено, облаштовано витік річки Ірпінь,
притока р. Дніпро, поблизу села Яроповичі Андрушівського району та встановлено
інформаційний знак та ряд інших.
Обласним управлінням та його підвідомчими організаціями з метою привернення
уваги громадськості до питань раціонального використання, охорони та відтворення водних
ресурсів, підвищення екологічних знань та свідомості населення проведено низку заходів з
нагоди відзначення Всесвітнього дня води.
Зокрема, за ініціативи облводресурсів в Житомирському агротехнічному коледжі
22.03.2016 року проведена І Всеукраїнська наукова конференція студентів "Вода для життя"
та спільно з профільними навчальними закладами видано Збірник тез з доповідями усіх
учасників конференції. У роботі конференції взяли участь більше ніж 300 студентів і
вчителів та заслухано 10 доповідей.
В рамках свята в колективах управлінь проведені урочисті збори присвячені
Всесвітньому Дню води. Загалом до Всесвітнього Дня води облводресурсів та його
підвідомчими організаціями надруковано 25 статтей в обласних та районних газетах і
проведено 52 тематичних уроки у загальноосвітніх та вищих учбових закладах та зустрічей
з громадськістю.
Інформація щодо проведених заходів до Всесвітнього дня води розміщена на веб-сайті
облводресурсів та його підвідомчих організацій.
Значно активізувалась робота по пропаганді екологічних знань через засоби масової
інформації (телебачення, радіомовлення, публікації в пресі), участь у природоохоронних
громадських акціях «Місячник благоустрою», «День довкілля», «Посади дерево», «Жива
вода». Всього у 2016 році водогосподарники області прийняли участь у 83 акціях.
Всього під час місячника з благоустрою, який проходив з 1 квітня по 6 травня
2016 року, залучивши учнівську молодь та активістів сільських громад, вдалося висадити
1116 дерев, 739 кущів, ліквідувати 96 несанкціонованих сміттєзвалищ, очистити від сміття
62 га прибережних смуг та територій. Кількість осіб, які прийняли участь у заходах 1377 осіб.
З метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану джерел, водойм і річок
України, раціональне використання водних ресурсів, виховання дбайливого ставлення

населення до водних об’єктів, їх охорони і відтворення, підвищення екологічної та правової
обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств
населення до практичної природоохоронної роботи, розвитку громадянських
природоохоронних ініціатив починаючи з 2001 року започатковано Всеукраїнський
конкурс «До чистих джерел».
За підсумками цьогорічного Конкурсу обласне управління водних ресурсів із
162 представлених робіт посіло І місце у категорії «колективи земле - і водокористувачів» за
роботу «Спільними зусиллями збережемо природу рідного краю» та отримало від
організаторів Конкурсу диплом і цінний подарунок.
Крім цього, керівний склад облводресурсів та спеціалісти на місцях приймали участь
у робочих комісіях та нарадах обласної і районних радах, міських, селищних та сільських
радах, де розглядались питання пропуску весняної повені та водопілля, догляду за
внутрішньогосподарськими меліоративними системами, організація утримання джерел
нецентралізованого водопостачання та забезпечення населення питною водою, передача в
оренду земель водного фонду, визначення орендної плати при наданні в оренду водних
об’єктів та інші питання.
З метою вжиття відповідних управлінських рішень з питань використання та
відтворення водних ресурсів, здійснення водоохоронних заходів на поверхневих водних
об'єктах області облводресурсів щокварталу інформувало міські ради про результати
гідрохімічних досліджень якості поверхневої води питних водозаборів і водних об'єктів
рибогосподарського призначення, які розташовані на їх територіях та підприємства, які
допустили забруднення поверхневих вод в результаті скиду недостатньо-очищених стічних
вод.
Як результат, у зв'язку із повним фізичним зносом комплекс очисних споруд
Коростенського КП «Водоканал» було повністю закрито та проведено комплекс робіт по
переключенню «старого» блоку ОСК на «нові» ОСК, що дало можливість припинити скид
недостатньо-очищених вод в р.Уж в обсязі майже 230,0 тис.м³/рік та не допускати у
подальшому її забруднення.
Обласне управління водних ресурсів починаючи з 2006 року неодноразово
порушувало питання перед Бердичівською міською радою щодо припинення
несанкціонованих випусків виробничих і господарсько-побутових стоків від ТОВ
«Бердичівський хлібозавод» та північно-східного житлового масиву м. Бердичева, які без
очистки скидались у струмок Грабарка, праву притоку р. Гнилоп'ять, що призводило до
забруднення поверхневих водних об'єктів у межах міста Бердичева. 13 грудня 2016 року
були завершені роботи по будівництву другої черги самопливного, двох напірних
колекторів і КНС, що дало змогу припинити забруднення річки Гнилоп'ять, питного
водозабору м. Бердичева та її приток.
За ініціативи облводресурсів у прямому ефірі обласного телебачення 21.01.2016 та
09.02.2016 року проведені круглі столи, за участю представників органів місцевої влади,
екологічної інспекції, епідемслужби, обласного управління водних ресурсів та
міжрайонного управління водного господарства, де порушено вищезазначене питання.
Як результат, у 2016 році зафіксовано лише один факт забруднення р. Кам'янка, де обсяг
забруднених стоків становив 7,0 м³, проти 1500,0 м³ у минулому році.
Також відбулися круглі столи в Центрі перепідготовки державних службовців
Житомирської обласної ради з питань дотримання водоохоронного законодавства
суб'єктами господарювання, передачі в оренду водних об'єктів для риборозведення,
дотримання повноважень органами місцевого самоврядування у сфері земельних та водних
відносин, проведення місячника благоустрою та Дня довкілля, а також у м. Баранівка та м.
Новоград-Волинський з питань екологічного стану басейну р. Случ.
Протягом року фахівці облводресурсів приймали участь у семінарі в секторі
управління водними ресурсами з імплементації Водної Рамкової та Паводкової Директив
ЄС, який проходив у м. Чернігів 27-28 вересня 2016 року в рамках проекту ЄС «Підтримка
України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища».

Додаток 1
до Порядку складання фінансової та бюджетної
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

звітності

БАЛАНС (форма № 1)
на 1 січня 2017року
Коди

Житомирське облводресурсів
10001 м.Житомир, вул.Київська,81
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа,
господарювання
заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків 240 Міністерство екології та
та кредитування державного бюджету
природних ресурсів
Установа

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ
за КОПФГ

01038766
1810136300
425

Код та назва типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
Періодичність:

квартальна,

Одиниця виміру:

річна

грн. коп.
продовження додатка 1
АКТИВ

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець звітного
періоду (року)

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість

110

Знос

111

Первісна (переоцінена) вартість

128 279,00

128 279,00

112

128 279,00

128 279,00

Балансова (залишкова) вартість

120

Знос

121

Первісна (переоцінена) вартість

122

100 734 928,13
474 716 103,69
575 451 031,82

104 155 316,26
482 854 315,78
587 009 632,04

487 011,77
396 004,54
883 016,31
177 492,00

535 517,39
399 347,20
934 864,59
177 492,00

633 291,02
75 980,82

686 276,32
75 827,77

Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість

130

Знос

131

Первісна (переоцінена) вартість

132

Незавершене капітальне будівництво

140

Довгострокові фінансові інвестиції

145

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Матеріали і продукти харчування

150

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

Інші запаси

170

Дебіторська заборгованість

180

34 487,56

70 334,19

181

14 735,47

12 392,85

9 143,70
622,46

1 543,70

9 985,93

56 397,64

6 185,70

3 320,08

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й
послуги
Розрахунки із податків і зборів

182

Розрахунки із страхування

183

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

Розрахунки з підзвітними особами

186

Розрахунки за іншими операціями

187

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

Розрахунки за окремими програмами

200

Витрати майбутніх періодів

205

Короткострокові векселі одержані

210

Інші кошти

220

Грошові документи

221

Грошові кошти в дорозі

222

Рахунки в банках

819,00
819,00

1 181,30
1 181,30

240

Рахунки загального фонду

241

Рахунки спеціального фонду

242

Рахунки в іноземній валюті

243

Інші поточні рахунки

244

Рахунки в казначействі загального фонду

250

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

234 965,81

259 223,36

261

234 965,81

259 223,36

28 775,45

2 480,74

102 542 216,26

106095248,41

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата
за послуги
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень
спеціального фонду
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів
Інші рахунки в казначействі
Каса

262
263

264
270
280

Поточні фінансові інвестиції

285
ІІІ. ВИТРАТИ

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального
фонду

303

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів

304

Інші витрати

305
БАЛАНС

310

продовження додатка 1
ПАСИВ

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець звітного
періоду (року)

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах

330

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

Фонд у фінансових інвестиціях

345

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

Капітал у дооцінках

370

101 527 710,90
75 980,82

104 996 604,65
75 827,77

266 506,80
600 864,36

245 164,19
694 428,15

ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання

380

Короткострокові позики

390

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

400

Короткострокові векселі видані

410

Кредиторська заборгованість

420

71 153,38

83 223,65

421

32 392,00

24 345,27

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й
послуги
Розрахунки за спеціальними видами платежів
Розрахунки із податків і зборів

422
423

Розрахунки із страхування

424

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

Розрахунки зі стипендіатами

426

Розрахунки з підзвітними особами

427

Розрахунки за депозитними сумами

428

Розрахунки за іншими операціями

429

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

Розрахунки за окремими програмами

440

Доходи майбутніх періодів

445

38 761,38

58 878,38

102 542 216,26

106 095 248,41

ІІІ. ДОХОДИ
Доходи загального фонду

450

Доходи спеціального фонду

460

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів
Інші доходи

464
465

БАЛАНС

470

продовження додатка 1

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
Назва рахунку
позабалансового обліку

Код рядка

Залишок на
початок
звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець
звітного періоду
(року)

1

2

3

4

5

6

01 "Орендовані необоротні
активи"

10

02 "Активи на
відповідальному зберіганні"

20

04 "Непередбачені активи і
зобов'язання"

30

05 "Гарантії та забезпечення"

40

06 "Передані (видані) активи
відповідно до законодавства"

50

07 "Списані активи та
зобов'язання"

60

071 «Списана дебіторська
заборгованість»

61

072 «Невідшкодовані нестачі
і втрати від псування
цінностей»

62

08 "Бланки документів
суворої звітності"

70

Разом

242 266,52

512,10

34 628,00

208 150,62

72 273,54

60 918,94

11 354,60

72 273,54

60 918,94

11 354,60

680,00

680,00

315 220,06

512,10

96 226,94

219 505,22

Додаток 3
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних

Звіт
про рух грошових коштів
за 2016 рік

Коди

Установа

за ЄДРПОУ

01038766
за КОАТУУ 1810136300

Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та
кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Державна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

425

240 Міністерство екології та природних ресурсів
України

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники

1

Код
рядка

2

Загальний фонд - усього:
у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби
України
рахунки в установах банків

100

Спеціальний фонд - усього:
у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби
України
рахунки в установах банків

200
201

Власні надходження бюджетних установ - перша група

210

101

Залишок на
Перераховано
початок
залишок
звітного року
3

Отримано
залишок

Касові (перераховано Залишок на
Надходження за
з інших рахунків) за кінець звітного
звітний рік
звітний рік
року

4

5

х

х

27 896 810,26

27 896 810,26

х

х

27 896 810,26

27 896 810,26

х

х

234 965,81

3 215 215,52

3 190 957,97

259 223,36

234 965,81

3 215 215,52

3 190 957,97

259 223,36

234 965,81

3 215 215,52

3 190 957,97

259 223,36

х

102

6

7

8

х

202

у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю

211

х

х

х

701 523,18

х

х

надходження бюджетних установ від додаткової
(господарської) діяльності

212

х

х

х

2 285 953,63

х

х

плата за оренду майна бюджетних установ

213

х

х

х

211 099,08

х

х

надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна (крім нерухомого
майна)

214

х

х

х

16 639,63

х

х

Власні надходження бюджетних установ - друга група

220
221

х

х

х

х

х

222

х

х

х

х

х

223

х

х

х

х

х

у тому числі:
благодійні внески, гранти та дарунки
кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів, у
тому числі заходів з відчуження для суспільних
потреб земельних ділянок та розміщення на них
інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у
приватній власності фізичних або юридичних осіб
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні
навчальні заклади від розміщення на депозитах
тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за
надання платних послуг, якщо таким закладам
законом надано відповідне право

-

кошти, отримані від реалізації майнових прав на
фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій,
створені за бюджетні кошти за державним
замовленням або на умовах фінансової підтримки

224

Інші надходження спеціального фонду (крім власних)

230

х

Кошти, отриманні на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів*

240

х

Кошти міжнародних фінансових організацій

250

х

Інші надходження спеціального фонду (фінансові
казначейські векселі)
Інші рахунки:

260

х

х

х

х

х

х

-

х

х

х

х

х

300

28 775,45

х

х

541 619,24

567 913,95

2 480,74

в органах Державної казначейської служби України

301

28 775,45

х

х

541 619,24

567 913,95

2 480,74

в установах банків

302

х

х
31 653 645,02

31 655 682,18

261 704,10

Усього (100 + 200 + 300)
* за коштами державного бюджету

400

263 741,26

Додаток 2
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма

№ 9д

за 2016 рік

Коди

Установа

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання
Код та назва відомчої
класифікації видатків та
кредитування державного
бюджету

425 Державна організація (установа, заклад)

240

, № 9м)

за КОПФГ

425

Міністерство екології та природних
ресурсів України

Код та назва типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.
Показники

Код рядка

За попередній
звітний рік

За звітний рік

1

2

3

4

Загальний фонд
Отримані доходи

010

Видатки та надання кредитів, у тому числі

020

поточні

021

капітальні

022

надання кредитів

023

Списані недостачі

030

Списана заборгованість ( + ; - ), у тому числі

040

дебіторська

041

кредиторська

042

Капітал у дооцінках ( + ; - ), у тому числі

050

уцінка

051

дооцінка

052

Інші видатки

060

Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

090

Спеціальний фонд

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
266 506,80

х
27 896 810,26
27 917 501,89
27 917 501,89

650,98
245 164,19

100

х
х

х
3 232 867,68

110

х

3 232 867,68

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю

111

х

708 161,18

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)
діяльності

112

х

2 287 863,01

плата за оренду майна бюджетних установ

113

х

210 023,35

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку
майна (крім нерухомого майна)

114

х

26 820,14

120

х

121

х

Отримані доходи
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із
законодавством, у тому числі:

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, у тому числі:
благодійні внески, гранти та дарунки

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових
заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого
майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних
осіб

122

х

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом
надано відповідне право

123

х

кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за
державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

124

х

Інші надходження спеціального фонду

130

Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного
та
культурного
розвитку
регіонів фінансових організацій
Надходження
позик
міжнародних

140

х
х
х

Інші надходження спеціального фонду (фінансові казначейські
векселі)
Перераховано залишок
Отримано залишок
Видатки та надання кредитів, у тому числі

150
160
200
300
400

поточні

401

капітальні

402

надання кредитів

403

Списані недостачі

500

Списана заборгованість ( + ; - ), у тому числі

600

дебіторська

601

кредиторська

602

Капітал у дооцінках ( + ; - ), у тому числі

700

уцінка

701

дооцінка

702

Інші видатки

800

Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "")

900

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
600 864,36

3 131 703,89
3 115 703,89
16 000,00

7 600,00
694 428,15

