Підсумки діяльності Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось
за І квартал 2019 року
Робота РОВР річки Рось впродовж першого кварталу 2019 року
здійснювалась по таких напрямках:
управління водними ресурсами, експлуатація водогосподарських об’єктів,
природоохоронна, просвітницька діяльність.
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
За оперативними даними в басейні річки Рось для потреб водопостачання
населення і галузей економіки було забрано 15,47 млн.м 3 води ( 12,22 млн.м3
води - з
поверхневих водних джерел, 3,26 млн.м3 - з підземних джерел).
З них по областях: Вінницька - 0,67 млн.м3 , Житомирська - 4,60 млн.м3 ,
Київська - 8,22 млн.м3, Черкаська - 2,00 млн.м3 води.
 Використання води
Використано 11,54 млн.м3 води, в тому числі підприємствами
комунального господарства - 3,73 млн. м3 ,галузями промисловості - 7,73 млн.
м3, сільськогосподарські - 0,02 млн.м3. Скид стічних вод в поверхневі водні
об’єкти склав 9,20 млн.м3 нормативно чистих без очистки, нормативно
очищених 3,36 млн.м3, некатегоровані - 0,65 млн. м3 .

Міжвідомча комісія
Проведено 1 засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів
роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні р. Рось.
Комісією були узгоджені та затверджені Держводагентством режими роботи
водосховищ та водогосподарських систем на весняно-літній період 2019 року.
За рекомендаціями Міжвідомчої комісії, проведено весняну промивку
Верхнього білоцерківського, Білоцерківського нижнього, Стеблівського і
Корсунь-Шевченківського водосховищ на річці Рось.

Режими роботи водних об’єктів та екологічні попуски
Одним з першочергових завдань Регіонального офісу водних ресурсів
річки Рось є забезпечення дотримання встановлених режимів роботи. З метою
покращення якості води на водозаборах питного водопостачання та
забезпечення необхідних екологічних витрат води на річках басейну р. Рось,
було розроблено 555 режимів роботи.
РОВР річки Рось забезпечує дотримання режимів роботи, шляхом
проведення спостережень, систематичного відслідковування та аналізу рівнів
та витрат води на річках, проведення роз’яснень діючого законодавства
користувачам гідротехнічних споруд щодо пріоритетів використання водних
ресурсів.
Питання щодо дотримання режимів роботи також розглядалося на
засіданнях Міжвідомчої комісії, районних комісіях з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Також було здійснено
передповеневі спостереження за станом 389 водних об’єктів та 482 гідроспоруд
в басейні річки Рось.
Аварійних ситуацій на водних об’єктах та гідроспорудах не виникало.

Проведені заходи по дотриманню режимів роботи дозволили в повній мірі
забезпечити водою 4 водозабори господарсько-питного водопостачання,
близько 500 тис. жителів басейну та 287 підприємств.

Моніторинг якості води
Відповідно до наказу Держводагентства України від 18.01.2019 р. №30
«Про затвердження програм моніторингу вод» здійснювався постійний
моніторинг якості води в басейні р.Рось.
У 2019 році у визначених Програмою трьох контрольних створах, РОВР
річки Рось було відібрано 8 проб води.
Згідно результатів лабораторних досліджень проб, більшість показників
якості води річки Рось відповідали нормативним значенням. Перевищення
зафіксовано по БСК5, а також по вмісту фосфатів, заліза загального і азоту
амонійного.
Якість води погіршується вниз по течії ріки. Найкраща вона на водозаборі
міста Біла Церква, а найгірша - у Корсунь-Шевченківському.
Оскільки водність річки в останні роки знижується, вкрай важливим є
проведення заходів по збільшенню об’єму водосховищ для покращення
водозабезпечення
господарсько-питних
водозаборів,
промислових
підприємств, населення басейну та поліпшення гідрологічного стану річки
Рось.
Відповідно, з цією метою РОВР річки Рось розроблено і допрацьовано
Державний інвестиційний проект, в який включено заходи з відновлення
акумулюючого об’єму 13-ти водосховищ та реконструкції гідротехнічних
споруд на 4-х водосховищах.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ
Крім того, робота управління у звітному періоді спрямовувалась на
виконання завдань, визначених наказом Держводагентства України від
14.02.2019 року № 87 «Про основні заходи із забезпечення працездатності
водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2019 році».
Для підтримання в належному технічному стані державних
водогосподарських об’єктів у 2019 році по програмі 2407050 «Експлуатація
державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»
працівниками РОВР річки Рось виконані ремонтні роботи в обсязі 5050 грн.
Виконані земляні роботи в обсязі 0,3 тис.м3.
Проведена робота по підготовці осушувальних систем до пропуску
повені та вегетаційного періоду на водогосподарських об’єктах, що
знаходяться на балансі Офісу.
ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК
 Рентна плата за спецводокористування
У першому кварталі 2019 року від рентної плати за спеціальне
використання води з водних об’єктів басейну р. Рось до державного та
місцевого бюджетів надійшло близько 1103,526 тис. грн. У Вінницькій області
- 12,0 тис. грн., в Житомирській – 35,5 тис.грн., у Київській – 0,946 млн. грн.,
у Черкаській – 110,475 тис.грн.
 Надходження коштів від оренди водних об’єктів

За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 109,325 тис.
грн. У Київській області – 73,099 тис. грн, у Житомирській – 10,316 тис. грн., у
Вінницькій – 25,909 тис. грн. У Черкаській області надходження коштів від
оренди відсутнє.
ФІНАНСОВИЙ БЛОК
 Надходження і використання коштів загального фонду
Кошторисом на І квартал 2019 року було передбачено 1390,1 тис. грн.
Видатки проведено на суму 1223,0 тис. грн.
 Надходження і використання коштів спеціального фонду
Кошторисом було затверджено на 2019 рік 1300,0 тис. грн. Фактично на
рахунок спеціального фонду надійшло 166,5 тис. грн. що складає 13 % від
затвердженої суми на рік. З цих коштів 22.1 тис. грн. (7 %) було направлено на
утримання державних основних фондів.
 Виробіток на одного працюючого у І кварталі 2019 року склав 2,5 тис. грн..
 Сплата податків
У І кварталі 2019 року сплачено 355,6 тис. грн. податків, з них 22,6 тис.
грн. - до державного бюджету.
 Оплата праці
Середня заробітна плата у І кварталі 2019 року на одного працівника по
загальному фонду склала 4957 грн.
ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Щороку фахівці управління проводять роботу з підвищення екологічної
свідомості і обізнаності населення та підростаючого покоління, проводячи у
загальноосвітніх школах лекції щодо актуальності та важливості ощадливого
використання, збереження та відтворення водних ресурсів. За перший квартал
2019 року у 10 шкільних закладах презентовано доповіді до Всесвітнього дня
води. Також, до відзначення Всесвітнього дня води були підготовлені та
надруковані статті в місцевих засобах масової інформації.
Крім того, РОВР річки Рось активно висвітлює цікаву та актуальну
інформацію на власному офіційному веб-сайті та у соціальній мережі Facebook.
Всього за І квартал 2019 року було висвітлено 37 інформаційних матеріали.
РОВР річки Рось постійно проводить просвітницьку й роз’яснювальну роботу з
органами місцевого самоврядування та громадськістю з питань дотримання
вимог водного законодавства, раціонального використання та покращення
якісного стану водних ресурсів, захисту від шкідливої дії вод під час
проходження повені та дощових паводків.
ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
В рамках співпраці з громадськими екологічними організаціями
здійснюється спільне обстеження стану прибережних захисних смуг з приводу
виявлення забруднення, засмічення, розорювання, місць скидання у водні
об’єкти стоків через зливові колектори та щодо інших фактів порушення вимог
чинного законодавства.
РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАПИТАМИ
У першому кварталі 2019 року до РОВР річки Рось надійшло 81 звернення
громадян та 16 запитів на отримання публічної інформації.

Впродовж звітного періоду фахівцями Офісу підготовлено та направлено
до Держводагенства України 41 пропозицію до проектів дозволів на спеціальне
водокористування: 22 позитивних, 19 негативних.
КАДРИ
Фактична чисельність персоналу в управлінні становить – 64 чол., з них
ІТП - 30. Середній вік працівників управління – 47 роки. За якісним складом з
вищою освітою працює 41 працівників. Згідно затвердженої програми
начальних семінарів в управлінні постійно проводиться навчання спеціалістів.
Також, у першому кварталі 2019 році 6 працівників Офісу пройшли навчання у
Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства.
Студенти екологічного факультету Білоцерківського національного
аграрного університету в нашому Офісі проходять практику. На даний час в
РОВР річки Рось працює 1 молодий спеціаліст на посаді інженер-гідротехнік.
ОХОРОНА ПРАЦІ
Для перевірки знань з охорони праці та оперативного контролю за станом
охорони праці в РОВР річки Рось створені спеціальні комісії та систематично
проводяться навчання з працівниками. Також розроблене положення про
оперативно-громадський контроль за станом охорони праці, а також інструкції
по техніці безпеки на всі види робіт по професіям. Розроблені заходи щодо
підвищення безпечних умов праці. Нещасних випадків на виробництві та ДТП
не зареєстровано.

Додаток 1
до Національногоположення (стандарту) бухгалтерськогообліку
в державному секторі 101 «Поданняфінансовоїзвітності»

за ЄДРПОУ

КОДИ
2019
04
01
03562263

за КОАТУУ

3210300000

Дата (рік, місяць, число)

Установа

РегіональнийофісводнихресурсіврічкиРось

Територія
БілаЦерква
Організаційноправоваформагосподарюва Державнаорганізація (установа, заклад)
ння
Органдержавногоуправлінн Державне агентство воднихресурсівУкраїни
яВидекономічноїдіяльності
Допоміжнадіяльність у рослинництві

за КОПФГ

425

за КОДУ

38094

за КВЕД

01.61

Одиницявиміру: грн
Періодичність: Проміжна

БАЛАНС
на 01 квітня 2019 року
Форма №1-дс
АКТИВ
1
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Кодрядк Напочатокзвітногопері Накінецьзвітногоперіо
а
оду
ду
2

3

4

Основнізасоби:

1000

1849294

1849294

первіснавартість

1001

34085758

34085758

знос

1002

32236464

32236464

Інвестиційнанерухомість:
первіснавартість

1010
1011

-

-

знос

1012

-

-

Нематеріальніактиви:
первіснавартість

1020
1021

139500
139500

139500
139500

накопиченаамортизація

1022

-

-

Незавершенікапітальніінвестиції

1030

5139391

5139391

Довгостроковібіологічніактиви:
первіснавартість

1040
1041

-

-

накопиченаамортизація

1042

-

-

Запаси

1050

381991

284765

Виробництво

1060

-

-

Поточнібіологічніактиви

1090

-

-

Усьогозарозділом І

1095

7510176

7412950

Довгостроковадебіторськазаборгованість

1100

-

-

Довгостроковіфінансовіінвестиції, у тому числі:
цінніпапери, крімакцій

1110
1111

-

-

акції та іншіформиучасті в капіталі

1112

-

-

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Поточнадебіторськазаборгованість:
зарозрахунками з бюджетом

1120

-

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

103594

172861

занаданимикредитами

1130

-

-

завиданимиавансами

1135

-

-

за розрахункамиізсоціальногострахування

1140

завнутрішнімирозрахунками

1145

-

-

іншапоточнадебіторськазаборгованість

1150

55787

55787

Поточніфінансовіінвестиції

1155

-

-

національнійвалюті, у тому числі в:
касі

1160
1161

268506
-

266111
-

казначействі

1162

268506

266111

установахбанків

1163

-

-

дорозі

1164

-

-

іноземнійвалюті

1165

-

-

єдиномуказначейськомурахунку

1170

-

-

рахунках в установахбанків, у тому числі в:
національнійвалюті

1175
1176

-

-

іноземнійвалюті

1177

-

-

Іншіфінансовіактиви

1180

-

-

Усьогозарозділом ІІ

1195

427887

495537

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

4558

3418

БАЛАНС

1300

7942621

7911905

-

778

Грошовікоштитаїхеквівалентирозпорядниківбюджетнихкошті
втадержавнихцільовихфондів у:

Коштибюджетів та іншихклієнтів на:

ПАСИВ
1

Кодря Напочатокзвітног Накінецьзвітног
дка
оперіоду
оперіоду
2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесенийкапітал

1400

Капітал у дооцінках

1410

-

-

Фінансовийрезультат

1420

-31585037

-31653267

Капітал у підприємствах

1430

-

-

Резерви
Цільовефінансування

1440
1450

5139391

5139391

Усьогозарозділом І

1495

7779612

7711382

заціннимипаперами

1500

-

-

закредитами

1510

-

-

іншідовгостроковізобов’язання

1520

-

-

Поточназаборгованість за довгостроковимизобов’язаннями

1530

-

-

34225258

34225258

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгостроковізобов’язання:

Поточнізобов’язання:
заплатежамидобюджету

1540

21

36897

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

107201

107201

закредитами
заодержанимиавансами

1550
1555

-

-

за розрахунками з оплати праці

1560

-

638

за розрахункамиізсоціальногострахування

1565

-

-

завнутрішнімирозрахунками

1570

-

-

іншіпоточнізобов’язання, з них:

1575

55787

55787

заціннимипаперами

1576

-

-

Усьогозарозділом ІІ

1595

163009

200523

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

БАЛАНС

1800

7942621

7911905

Керівник (посадоваособа)

Бабій ПО

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якогопокладеновиконання
обов’язківбухгалтерськоїслужби)

Кущенко ОІ

