Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності
Басейнового управління водних ресурсів річки Рось за 9 місяців 2015 року
Басейнове управління водних ресурсів річки Рось є бюджетною
неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального
органу виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації
земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
- Державного агентства водних ресурсів України. Основними завданнями БУВР
Росі є:
1. Забезпечення державного управління водними ресурсами, реалізація
державної політики у сфері використання, збереження та відтворення
поверхневих вод басейну р. Рось, забезпечення потреб населення і галузей
економіки водними ресурсами.
2. Виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення
надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і
окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній
власності і знаходяться на балансі БУВР Росі, та здійснення заходів, пов'язаних
із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи
протипаводковий захист на території басейну р. Рось.
3. Експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу та
міжгосподарських меліоративних систем, що знаходяться на балансі БУВР
Росі.
4. Спрямування та координація діяльності організацій, що належать до
сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні р. Рось, з питань
управління водними ресурсами, використання, збереження, відтворення
поверхневих вод, забезпечення населення і галузей економіки водними
ресурсами. БУВР Росі складає фінансову звітність згідно вимог Порядку
складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 24.01.2012 № 44 (зі змінами та доповненнями) та подає до
Головного управління Державної казначейської служби України в Київській
області, Державного агентства водних ресурсів України. Результати фінансовогосподарської діяльності за 9 місяців 2015 року наведені в додатку 1.
Зусилля управління в звітному періоді були спрямовані на забезпечення
населення та галузей економіки басейну Росі водними ресурсами в необхідній
кількості та належної якості. З водних об’єктів басейну Росі забрано близько
73,32 млн.м 3 поверхневої води. Використано промисловістю - 6,45 млн.м 3 води,
3
сільським господарством - 5,13 млн.м 3, комунальною галуззю
- 9,9 млн.м ,
рибним господарством - 47 млн.м . Від збору за спеціальне використання води з
водних об’єктів басейну р. Рось з початку року до державного та місцевого
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бюджетів надійшло близько 1,735 млн.грн., з них по областях: Київській - 1,06
млн.грн., Черкаській - 614,57 тис.грн., Житомирській - 53,14 тис.грн.,
Вінницькій - 7,2 тис.грн. За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів
надійшло коштів в сумі 323,12 тис.грн. Найбільше коштів надійшло від оренди
у Київській області - 255,53 тис.грн. У Житомирській надійшло 46,79 тис.грн.,
у Вінницькій - 20,8 тис.грн. У Черкаській області коштів від оренди не
надходило взагалі.
У березні 2015 року проведено засідання Басейнової Ради річки Рось, під
час якого були розглянуті питання щодо виконання заходів по покращенню
якості води в басейні річки Рось, уточненння гідрографічних і гідрологічних
характеристик басейну річки Рось. Також були розглянуті звернення ЗЕА
«Новосвіт» щодо неможливості експлуатації гідротехнічних споруд КорсуньШевченківського та Стеблівського водосховищ та щодо передачі
Білоцерківського верхнього водосховища та його гідротехнічних споруд на
зберігання ТОВ «Білоцерківвода». За 9 місяців 2015 року відбулось 9 засідань
Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню
водними ресурсами у басейні р. Рось та її робочих груп.
Міжвідомчою
комісією,
з
урахуванням
пропозицій
учасників
водогосподарського комплексу, були узгоджені оптимальні режими роботи
водосховищ та ставків на весняно-літній період 2015 року. Відповідно до
рекомендацій
Міжвідомчої
комісії,
проведено
весняну
промивку
Білоцерківського верхнього, Стеблівського і Корсунь-Шевченківського
водосховищ питного водопостачання. Сумарний об’єм використаної води склав
3 млн.мЗ води. При проведенні промивки руслових водосховищ в 2015 році
відбирались проби води, яка скидається перед початком та вкінці промивки.
Результати аналізів якості води до і після промивок, що проводяться
лабораторіями ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та Черкаського РУВР, свідчать про
ефективність їх проведення. Так, за даними лабораторних досліджень,
відбувалось зменшення ХСК та БСК5 після промивки в 2-6 разів.
Відповідно до рішень Міжвідомчої комісії БУВРом Росі з початку року
видано 395 режимів роботи, з них 325 - на орендовані водні об’єкти. Крім
водних об’єктів, що знаходяться в оренді та перебувають в загальному
користуванні, були розроблені режими роботи на водні об’єкти, що знаходяться
на балансі БУВР Росі.
У зв’язку з встановленням сухої спекотної погоди та збільшенням
випаровування з водних об’єктів, починаючи з кінця травня місяця 2015 року
відбулося зниження водності р.Рось.
З метою забезпечення належної якості води на водозаборах питного
водопостачання, розташованих на р.Рось, недопущення виникнення
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з погіршенням якості води, БУВР Росі з 11

червня розпочало екологічні попуски з водних об’єктів із забезпеченням
необхідних санітарних витрат води.
Оскільки ситуація загострювалась та почали виникати проблеми пов’язані
з нестачею води, БУВР Росі провело розширене засідання Міжвідомчої комісії
за участю представників громадських організацій та органів місцевого
самоврядування. На засіданні були уточненні режими роботи водних об’єктів.
Особлива увага зверталася на підтримання необхідних санітарних витрат води
за рахунок спрацювання водних об’єктів. Відповідно були розроблені 250
додаткових режимів роботи водосховищ і водогосподарських систем та
доведенні до виконавців - балансоутримувачів та водокористувачів. А там де
вони відсутні - до відповідних органів місцевого самоврядування та
райдержадміністрацій.
В середині серпня місяця в зв’язку зі зниженням рівня води на Верхньому
білоцерківському водосховищі виникла складна водогосподарська обстановка,
яка поставила під загрозу стабільне водопостачання жителів міст Біла Церква та
Умань. Відповідно до розрахунків ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» така ситуація
могла спричинити зупинення водопостачання м. Біла Церква, м. Умань та
прилеглих населених пунктів вже 5 вересня 2015 року, тобто створити
надзвичайну ситуацію природного характеру державного рівня.
З метою термінового вирішення даного питання 25 серпня було проведено
позачергове засідання робочої групи Міжвідомчої комісії по узгодженню
режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні р.Рось,
під час якого було прийняте рішення розробити додаткові режими роботи
водних об’єктів для підвищення водності р. Рось, а також терміново вирішити
питання невиконання режимів роботи Тетіївських водосховищ № 1, № 3,
Шамраївського та Щербаківського водосховищ.
Також для вирішення зазначених питань були проведені засідання
державної комісії з питань ТЕБ та НС, а також відповідних комісій Київської
облдержадміністрації та Білоцерківської міської ради.
Розроблені додаткові режими роботи вище розташованих водних об’єктів
на притоках річки Рось.
З метою забезпечення дотримання встановлених режимів роботи
водосховищ та водогосподарських систем в басейні р. Рось та виконання
рекомендацій Міжвідомчої комісії, фахівцями БУВР Росі проводяться
відповідні спостереження, відслідковування і аналіз рівнів та витрат води на
річках. Проведено спостереження за станом 102 водних об’єктів та
гідротехнічних споруд. Проте не всі водокористувачі дотримуються
встановлених режимів роботи водних об’єктів. Причини цього наступні:
1.
Недосконале
законодавство
та
незначна
адміністративна
відповідальність за недотримання встановлених режимів роботи, яка, на
сьогоднішній день, згідно ст.61 Кодексу про адміністративні правопорушення

абсолютно смішна - 136 грн. 2. Абсолютна більшість водних об’єктів не мають
договорів оренди ГТС, як того вимагає законодавство, а використовуються як
звичайні земельні ділянки. 3. Наявність безгосподарних водних об’єктів, що
суттєво ускладнює управління водними ресурсами в басейні р.Рось в маловодні
та багатоводні періоди. 4. Спротив місцевих громад.
Постійно проводяться контрольні вимірювання витрат води на річках. За їх
результатами встановлено, що на даний час більшість водних об’єктів басейну
Росі працюють в режимі підтримання санітарних витрат води, згідно режимів
роботи,
узгоджених
Міжвідомчою
комісією
та
затверджених
Держводагентством України на посушливий період 2015 року. Дотримуються
режими роботи на руслових водосховищах на р.Рось: Косівському,
Володарському,
Щербаківському,
Верхньому
білоцерківському,
Білоцерківському середньому, Білоцерківському нижньому.
Не дотримуються режими роботи водосховищ, що розташовані на річках
Роська, Роставиця. Не виконуються режими роботи Тетіївських водосховищ №1
і №3, розташованих на р.Роська, де органи місцевого самоврядування вважають
водні ресурси власністю місцевих громад.
Завдяки встановленню оптимальних режимів роботи водосховищ та
водогосподарських систем, об’єм гідрологічних попусків для підтримання
санітарних витрат води на водозаборах господарсько-питного водопостачання
склав 26,42 млн.м , що дозволило забезпечити водою потреби населення і
галузей економіки. Незважаючи на такий надзвичайно посушливий період,
який не спостерігався більше 50-ти років, в басейні Росі не виникло жодного
випадку щодо перешкод у водопостачанні населення та галузей промисловості.
Гідрометеорологічна, водогосподарська обстановки на водних об’єктах
басейну р.Рось оперативно відслідковуються. Здійснюється їх аналіз,
узагальнення та обмін між БУВР Росі та Житомирським, Черкаським
облводресурсів, Київводресурсів, БУВР Південного Бугу згідно Порядку
взаємодії.
Здійснюється контроль за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд,
за обстановкою на підвідомчих об’єктах, прилеглих до них територіях.
Постійно ведеться моніторинг гідрометеорологічної обстановки у басейні
р.Рось. Аварійних ситуацій на водних об’єктах та гідротехнічних спорудах не
виникало.
Аналітично-диспетчерський центр забезпечує постійний зв’язок з
територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних
ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування,
орендарями водних об’єктів, водокористувачами, водогосподарськими
організаціями.
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Забезпечується
моніторинг
якості
води
на
Білоцерківському,
Богуславському, Миронівському, та Корсунь-Шевченківському водозаборах
господарсько-питного водопостачання на р.Рось.
Відповідно до Програми державного моніторингу довкілля управлінням
відібрано 36 проб води в контрольних створах на радіологічні та гідрохімічні
показники. За результатами аналізів більшість показників якості води річки
Рось відповідають нормативним значенням та свідчать про їх задовільний стан.
Перевищення гранично допустимих концентрацій зафіксовано за показниками
ХСК та БСК5. Крім виконання Програми державного моніторингу, БУВР Росі
співпрацює з водоканалами міст Біла Церква, Богуслав, Миронівка та КорсуньШевченківський, які також здійснюють відбір та аналіз якості води на
водозаборах питного водопостачання. Протоколи лабораторних досліджень
відібраних проб води надсилаються БУВР Росі.
В басейні р.Рось налічується 2322 ставки та 66 водосховищ, з них в оренді
перебуває 1158 водних об’єктів. За даними БУВР Південного Бугу,
Черкаського, Житомирського облводресурсів, Київводресурсів, з моменту
набрання чинності Закону України «Про аквакультуру», укладено лише один
договір оренди водного об’єкту в басейні р.Рось. На сьогоднішній день на
умовах оренди фактично використовується близько 90 % водних об’єктів
басейну. Але на умовах, які вимагає закон України «Про аквакультуру» та
Водний кодекс України, використовуються практично одиниці. До цього часу
діють договори оренди земельних ділянок під водними об’єктами, а не
договори оренди водних об’єктів. Фактично (в межах та за межами населених
пунктів) розпоряджаються водними об’єктами районні державні адміністрації, а
не обласні, як того вимагає законодавство України. До цього часу
використовується договірна орендна плата, а не розрахункова, як того вимагає
законодавство. Аргументуючи необхідністю наповнення районного бюджету,
районні державні адміністрації і надалі незаконно продовжують термін дії
тимчасових договорів оренди водних об’єктів, тоді як сам термін «оренда» вже
передбачає тимчасове користування. Однією із причин теперішньої ситуації є
дуже дорога вартість оформлення правовстановлюючих документів на водний
об’єкт. Особливо дороговартісною звичайно як була, так і залишається вартість
оформлення землевпорядної документації не тільки на водні об’єкти, чи
вірніше дно під ними. Також значних витрат потребує документація по
оформленню дозволу на спецводокористування. Особливо розробка так званого
проекту гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, який
орієнтовно коштує 10-15 тис. грн. До цього часу, хоча законодавство вимагає
нового
підходу
і
нових
договорів,
немає
зацікавленості
ні
облдержадміністрацій ні райдержадміністрацій, ні органів місцевого
самоврядування щодо переоформлення договорів оренди відповідно до нового

законодавства, особливо що стосується колишніх рибкомбінатів, а нині
акціонерних товариств.
БУВР Росі постійно проводить зустрічі в регіонах з органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування та орендарями водних об’єктів, зокрема з
актуальних на даний час питань щодо користування водними об’єктами.
Із загальної кількості водних об’єктів у попередні роки було
паспортизовано 239 (10%). За 9 місяців 2015 року виготовлено 27
водогосподарських паспортів. Причиною такого різкого падіння відповідно є
недосконале законодавство по наданню водних об’єктів в оренду.
Технічною радою управління проведено 9 засідань, на яких розглянуто 18
питань. В басейні р.Рось з початку року виконано природоохоронних заходів на
загальну суму 687,3 тис.грн., з них за кошти місцевого бюджету - 488,9 тис.грн.,
за кошти суб’єктів господарювання - 198,4 тис.грн.
З метою залучення громадян, учнівської та студентської молоді до охорони
водних ресурсів, збереження, відновлення джерел та витоків річок, управлінням
проведені природоохоронні акції «Місячник благоустрою», «День довкілля»,
«Чистий берег», «Зробимо Україну чистою! - 2015». Також, БУВР Росі з цих
питань співпрацює з районними громадськими екологічними організаціями
Всеукраїнської екологічної Ліги, товариством охорони природи та
громадськими організаціями рибалок.
За 9 місяців 2015 року управлінням розглянуто 199 звернень від громадян,
правоохоронних органів, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та 38 запитів на отримання публічної інформації, на які надано обґрунтовані
відповіді, роз’яснення та рекомендації. Для підтримання в належному
технічному стані меліоративних та водогосподарських фондів за 9 місяців
поточного року виконано ремонтних робіт в обсязі 74,9 тис. грн., з них за
рахунок коштів спеціального фонду - 31,1 тис. грн. Проведено ремонт 10
гідротехнічних споруд. По спеціальному фонду на 2015 рік затверджено
кошторисом надходження коштів з врахуванням змін в сумі 570 тис. грн.
Фактично на рахунок спеціального фонду надійшло 335,8 тис.грн. що складає
59 %. З цих коштів направлено на утримання державних основних фондів 136
тис. грн., що становить 40 %.
Середня заробітна плата за 9 місяців 2015 року на одного працівника по
загальному фонду з врахуванням направлених коштів із спеціального фонду
складала 2087 грн. Фактична чисельність персоналу в управлінні становить - 76
чол., з них ІТП - 36. Середній вік працівників управління - 42 роки. За якісним
складом з вищою освітою працює 44 працівники. В управлінні проходять
практику та на основі зібраних матеріалів захищають дипломні роботи
студенти екологічного факультету Білоцерківського національного аграрного
університету. За 9 місяців 2015 року в БУВР Росі пройшло виробничу практику
11 студентів. Також на основі наявних у нашому управлінні матеріалів

захищена кандидатська дисертація. За звітний період 5 працівників управління
пройшло підвищення кваліфікації в ДІУЕВР та під час участі у семінарах,
організованих Держводагентством України.
В БУВР Росі створені комісії по перевірці знань з охорони праці та з
оперативного контролю за станом охорони праці, розроблено положення про
оперативно-громадський контроль за станом охорони праці, проведено
навчання з працівниками. На всі види робіт по професіям розроблені інструкції
по техніці безпеки. Розроблені заходи щодо підвищення безпечних умов праці.
За 9 місяців 2015 року забезпеченість працівників управління спеціальним
одягом і взуттям відповідно до норми склала 100%. Постійно проводиться
навчання спеціалістів згідно затвердженої програми начальних семінарів на
2015 рік. Нещасних випадків на виробництві та ДТП не зареєстровано.

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 ж о в т н я 2015 року
Коди
Установа

Б А С Е Й Н О В Е У П Р А В Л ІН Н Я

ВО ДНИХ

Р Е С У Р С ІВ р.РО С Ь

Територія 9114 К И ЇВ С Ь К А О БЛ ., М .Б ІЛ А Ц Е Р К В А , В У Л И Ц Я Г Л И Н Я Н А , 51 В
ОрганізаціПно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та
кредит> вання державного бюджету

Державна організація (установа,
заклад)

за СДРПОУ

03562263

за КОАТУУ

321030000«

за КОІІФГ

425

240 М ІН ІС Т Е Р С Т В О Е К О Л О Г ІЇ ТА
П Р И Р О Д Н И Х Р Е С У Р С ІВ У К Р А ЇН И

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Періодичність:
Одиниця виміру:

річна

квартальна.
грн. коп.

V
управи*,

\

Державної

'

МОВ 2015 ! і
9>уж0и

І

І Іродовження додатка І

А КТ И В

Код
рядка

На початок звітного
року

І Іа кінець звітного
періоду (року)

1

2

3

4

І. НЕОБО РОТНІ АКТИ ВИ
Нематеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість

ПО

139 500,00

Накопичена амортизація

111

-

-

Первісна (переоцінена) вартість

112

139 500.00

139 500.00

139 500.00

Основні засоби
Балансова (залишкова) вартість

120

3 012 741.00

3 012 741.00

Знос

121

30 953 490.00

30 953 490.00

Первісна (переоцінена) вартість

122

33 966 231.00

33 966 231.00

Інші необоротні матеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість

130

36 088.00

36 088.00

Знос

131

36 089.00

36 089.00

Первісна (переоцінена) вартість

132

72 177.00

72 177.00

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

140

5 139 391.00

5 139 391.00

Довгострокові фінансові інвестиції

145

-

-

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Матеріали і продукти харчування

150

172 055.02

204 389.34

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

87 706,90

88 556.90

і"чи запаси

170

1 377.24

-

__ У горська заборгованість

180

151 678.81

142 442.59

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

95 605,84

85 578.93

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

56 072.97

56 863.66

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

-

-

Розрахунки за окремими програмами

200

-

-

Втрати майбутніх періодів

205

Короткострокові векселі одержані

2 Мі

Інші кошти

230

Грошові документи

2 !

Грошові кошти в дорозі

222

-

Ц^рІмь>Ил\і:
.:
..І
08

>НН*

.: ^ ' ' ' ■
/'
т
т

Рахунки в банках

-

оті

Рахунки загального фонду

241

-

Рахунки спеціального фонду

242

-

-

ахунки в іноземній валюті

243

-

-

Інші поточні рахунки

-

244

-

Рахунки в казначействі загального фонду

250

-

-

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

81 122.33

67 580.00

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

81 122.33

67 580.00

Спеціальні реєстраційні рахунки дія обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень

262

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціатьного фонду

263

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів

264

-

-

Інші рахунки в казначействі

270

8 520.38

107.90

Каса

280

-

460.24

Поточні фінансові інвестиції

285

-

-

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

-

2 063 562.25

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

-

299 126.77

301

-

299 126.77

Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень

302

-

-

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

-

-

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів

304

-

-

III. ВИТРАТИ

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

Інші витрати
БАЛАНС

305

-

-

310

8 830 180,68

I I 193 945,99

І Іродовження додатка І

ПАСИВ

Код
рядка

На початок звітного
року

На кінець звітного
періоду (року)

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах

330

8 327 720,00

8 327 720.00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

87 706.90

88 556.90

Фонду фінансових інвестиціях

345

-

-

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

-180 543.84

-180 543.84

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

466 340.26

466 340.26

Капітал у дооцінках

370

-

-

II. ЗО БО В’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання

380

-

-

Короткострокові позики

390

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

-

-

Короткострокові векселі видані

410

-

-

420

128 957.36

78 109.84

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

60 533.01

20 678.04

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

-

-

Розрахунки із податків і зборів

423

-

-

Розрахунки із страхування

424

-

-

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

-

-

Розрахунки зі стипендіатами

426

-

-

озрахунки з підзвітними особами

427

3 831.00

-

Розрахунки за депозитними сумами

428

-

-

Розрахунки за іншими операціями

429

64 593.35

57 431.80

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

-

-

Розрахунки за окремими програмами

440

-

-

Доходи майбутніх періодів

445

-

-

Доходи загального фонду

450

-

2 108 690.27

Доходи спеціального фонду

460

-

305 072.56

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

-

305 072,56

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

-

-

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

-

-

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культу рного
розвитку регіонів

464

Кредиторська заборгованість

III. ДОХОДИ

Інші доходи
БАЛАНС

465

-

-

470

8 830 180,68

11 193 945,99

Продовження додатка І

РО ЗШ И Ф РО В К А ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

