
Підсумки діяльності Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось  

за І квартал 2020 року 
 

Робота РОВР річки Рось за І квартал 2020 року здійснювалась по таких 

напрямках: управління водними ресурсами, експлуатація водогосподарських 

об’єктів, природоохоронна, просвітницька діяльність.  
 

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ 
 

 Водозабезпечення 
За оперативними даними 2 ТП-водгосп (річна) в басейні річки Рось для потреб 

водопостачання населення і галузей економіки було забрано 15,066 млн.м3 води (11,68 

млн.м3 води - з поверхневих водних джерел, 3,385 млн.м3 - з підземних джерел).  

З них по областях: Вінницька – 0,302 млн.м3, Житомирська – 4,26 млн.м3, 

Київська – 8,488 млн.м3, Черкаська – 2,017 млн.м3 води.  

 

 Використання води 
Використано 10,323 млн.м3 води, в тому числі підприємствами комунального 

господарства – 2,246 млн.м3 (22%),  галузями промисловості – 7,163 млн.м3 (69%), 

сільським господарством – 0,039 млн.м3 (0,1%),  інші – 0,814 млн.м3  (7,9%). 

Скид стічних вод в поверхневі водні об’єкти склав 8,576 млн.м3, з них  

0,057 млн.м3 забруднених, 4,280 млн.м3 нормативно чистих без очистки, нормативно 

очищених 3,306 млн.м3. 

 

Міжвідомча комісія 
Проведено 1 засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи 

водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось 

суббасейну середнього Дніпра. Комісією були узгоджені та затверджені 

Держводагентством України режими роботи водосховищ комплексного призначення 

та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра на весняно-

літній період 2020 року. 

 

Режими роботи водних об’єктів  
Одним з першочергових завдань Регіонального офісу водних ресурсів річки 

Рось є дотримання встановлених режимів роботи з метою безумовного забезпечення 

водою 4-х водозаборів господарсько-питного водопостачання (близько 500 тис. 

жителів та 2828 підприємств в басейні р. Рось). 

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. Також, при виявлені даних 

порушень РОВР річки Рось звертається з відповідними листами до контролюючих і 

правоохоронних органів.  

 

Моніторинг якості води 

Відповідно до наказу Держводагентства України від 10.01.2020 р. №21 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», здійснювався 

постійний моніторинг якості води в басейні річки Рось. 

 У 2020 році у визначених Програмою 3 контрольних створах, РОВР річки Рось 

було відібрано 9 проб води.  



Згідно результатів лабораторних досліджень проб, більшість показників якості 

води річки Рось відповідали нормативним значенням. Перевищення зафіксовано по 

БСК5, а також по вмісту заліза загального.  

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.  

 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ 
 

Робота Офісу за І квартал 2020 року 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 протягом звітного періоду по програмі 2407050 «Експлуатація державного 

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» працівниками 

РОВР річки Рось виконані ремонтні роботи в обсязі 5140 грн. Виконані роботи по 

вирубуванню чагарнику в обсязі 4,2 га. 

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 
Від рентної плати за спеціальне використання води з водних об’єктів басейну р. 

Рось до державного та місцевого бюджетів надійшло близько 1 354,780 тис.грн. У 

Вінницькій області – 12,000  тис.грн., в Житомирській – 35,500 тис.грн., у Київській – 

1 196,805 тис.грн., у Черкаській – 110,475 тис.грн.  

 

 Надходження коштів від оренди водних об’єктів 
За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 174,152 тис.грн.                    

У Київській області – 137,927 тис.грн, у Житомирській – 10,316 тис.грн., у Вінницькій 

– 25,909 тис.грн. У Черкаській області надходження коштів від оренди відсутнє.  
 

 

ФІНАНСОВИЙ БЛОК 
 

За І квартал 2020 року фінансування з державного бюджету програми 

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними 

ресурсами» проводилася у межах щомісячних кошторисних призначень. Надійшло 

коштів з державного бюджету за І квартал 2020 року 1298,7 тис. грн. Поточні видатки 

склали 100% від суми фінансування. Забезпечено своєчасне проведення розрахунків з 

бюджетом. Протягом звітного періоду до бюджетів усіх рівнів внесено податки з 

обов’язкових платежів на суму 296,2 тис. грн., в тому числі до державного бюджету 

11,3 тис. грн.  

Протягом І кварталу 2020 року Регіональним офісом водних ресурсів річки Рось, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1101 надавалися 



на договірних умовах платні послуги. На спеціальний рахунок за І квартал 2020 року 

надійшло 97,7 тис. грн.  

За І квартал 2020 року на заходи, які не забезпечені коштами загального фонду, 

направлено 28,1 тис.грн власних надходжень спеціального фонду.  

Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 58 чоловік. 

Середньомісячна заробітна плата за І квартал 2020 року склала 5887 грн.  

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 
 

 

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 
 

За І квартал 2020 року до РОВР річки Рось надійшов 261 лист від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних установ та 

організацій, орендарів водних об’єктів, приватних підприємців, громадян та 

громадських організацій.  

У І кварталі 2020 року до РОВР річки Рось надійшло 86 звернень громадян та 6 

запитів на отримання публічної інформації.  

За І квартал 2020 року спеціалістами Офісу підготовлено та направлено до 

Держводагентства України 78 пропозицій до проектів дозволів на спеціальне 

водокористування, із них 51 - позитивних, 27 - негативних.  
 

КАДРИ 
 

Фактична чисельність персоналу в офісі становить – 55 чол., з них ІТП - 27. 

Середній вік працівників управління – 47 років. За якісним складом з вищою освітою 

працює 30 працівників. Згідно затвердженої програми начальних семінарів в офісі 

постійно проводиться навчання спеціалістів.  

За І квартал 2020 року 2 працівника Офісу пройшли навчання у Центрі 

підвищення кваліфікації працівників водного господарстваю 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


