Підсумки діяльності Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось
за 2020 рік
Робота РОВР річки Рось за 2020 рік здійснювалась по таких напрямках: управління
водними ресурсами, експлуатація водогосподарських об’єктів, природоохоронна та
просвітницька діяльність.
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
Водозабезпечення
2020 рік особливо літній період, був найбільш маловодним за останнє десятиліття. Водність
на гідропосту міста Корсунь-Шевченківський, відповідно до інформації Гідрометеоцентру,
сягнула критеріїв маловоддя. Разом з тим, незважаючи на значне зменшення водності, водними
ресурсами було забезпечено потреби майже 500 тисяч населення та 2828 підприємств.

Використання води
Дозволами на спеціальне водокористування передбачено забір 40,234 млн.м3 поверхневої
води. З них використано підприємствами комунального господарства – 8,985 млн.м3 , галузями
промисловості – 28,652 млн.м3 , сільським господарством – 0,155 млн.м3, іншими
водокористувачами – 2,442 млн.м3.
Разом з тим, спостерігається забір води з поверхневих водних об'єктів для зрошення з
порушенням встановлених лімітів водокористування передбачених відповідними дозволами. В
результаті частина водних об'єктів були спрацьовані нижче встановлених Держводагентством
нормативів.
Річка Рось є джерелом господарсько-питного водопостачання. На ній розташовані 4
водозабори - питного призначення, які забезпечують водою близько 500 тисяч населення та 2828
підприємств, 58 водозаборів - господарського призначення інших підприємств, кількість яких з
кожним роком зростає зростає. Разом з тим, є крайня необхідність збільшення регулюючого
об'єму водосховищ в басейні річки Рось, що передбачено відповідним інвестиційним проєктом
«Зменшення надмірної зарегульованості та покращення гідрологічного стану річки Рось».

Міжвідомча комісія
Проведено 3 засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ
комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього
Дніпра та робочої групи. Комісією були узгоджені та затверджені Держводагентством режими
роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось на
весняно-літній період, осінній та зимовий 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, за 2020 рік було розроблено 305 режимів роботи для 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 виявленні порушень режимів роботи
РОВР річки Рось звертається з відповідними листами до контролюючих і правоохоронних
органів.

Разом з тим, є певні проблеми із дотриманням режимів роботи водних об'єктів, а саме:
-наявність безхазяйних гідротехнічних споруд;
-низька відповідальність за недотримання режимів роботи яка не змінювалася з 1997 року;
-відсутність контрольних функцій у органів водного господарства;
За звітний період фахівцями Офісу було проведено спостереження за станом 110 водних
об’єктів, гідротехнічних споруд та водогосподарських систем.
Також було здійснено перед повеневі спостереження за станом 232 водних об’єктів та 226
гідроспоруд в басейні річки Рось.

Моніторинг якості води
Відповідно до наказів Держводагентства України від 10.01.2020 р. № 21 «Про затвердження
Порядку здійснення державного моніторингу вод» та від 24.06.2020 р. № 587 «Про впровадження
державного моніторингу вод» для визначення екологічного та хімічного станів масивів
поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарськопобутових потреб населення, з річки Рось було відібрано 36 проб води в 4-х пунктах
моніторингу, а саме: з Верхнього білоцерківського водосховища в районі питного водозабору м.
Біла Церква, з Богуславського водосховища в районі питного водозабору м. Богуслав, з
Стеблівського водосховища в районі питного водозабору м. Миронівка, з КорсуньШевченківського водосховища в районі питного водозабору м. Корсунь-Шевченківський. Згідно
результатів лабораторних досліджень проб, виконаних лабораторією моніторингу вод
Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ та лабораторією вод та
грунтів РОВР у Черкаській області, перевищення ОБУВ для рибогосподарських водойм
спостерігалося за вмістом БСК5, заліза загального. Періодично фіксувалося перевищення ГДК за
вмістом нітритів, фосфатів та амонію сольового.
Низька якість води річки, обумовлена, в першу чергу, надходженням неочищених або
недостатньо очищених стічних вод комунальних та промислових підприємств. Більшість
очисних споруд в басейні побудовані у 60-70-х роках минулого століття, фізично та морально
застарілі та не виконують функцію очистки стічних вод належним чином. Значна кількість
населених пунктів по берегах річки взагалі не мають централізованої системи водовідведення
(каналізації).
Відсутність в більшості випадків прибережних захисних смуг вздовж річок та навколо
водних об’єктів, призводить до швидкого потрапляння у річку залишків мінеральних добрив,
засобів захисту рослин. Це спричиняє забруднення води органічними речовинами, пестицидами,
сполуками азоту та фосфору, негативно впливає на якість води та викликає загибель водних
живих ресурсів

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ
РОВР річки Рось здійснює експлуатацію водогосподарських об’єктів, які знаходяться на
балансі офісу. Головним завданням при експлуатації водогосподарсько-меліоративного
комплексу є забезпечення безаварійної роботи водогосподарських систем, не допущення
погіршення стану та естетичного виду державних меліоративних систем міжгосподарського
значення та їх споруд і об’єктів цілому.
Діяльність Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось за 2020 рік була направлена на
виконання заходів, які в цілому забезпечили сталу та безаварійну роботу магістральних каналів,
міжгосподарських державних меліоративних систем та водогосподарських об’єктів.
Злагоджена робота Офісу дала можливість здійснити всі необхідні заходи, щодо безпечного
пропуску повені та паводку у 2020р.
За 2020 р. було проведено капітальний ремонт будівлі РММ на суму 369,8 тис.грн., виконані
роботи з поточного ремонту на суму 118,8 тис.грн., без врахування паливо-мастильних
матеріалів, з них 47,5 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду. За рік було проведено

поточні ремонти на 12 гідротехнічних спорудах, вирубано чагарнику на площі 9 га., виконано
обкошування трави на площі 75 га. Обсяги очищення відкритої міжгосподарської осушувальної
мережі від мулу склали 2,15 тис. м3. Виконано доглядових робіт на суму 260 тис.грн.
РОВР річки Рось були виконані в повному обсязі заходи з підготовки об’єктів виробничого
призначення до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2020— 2021 років.

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 4735,202 тис. грн. У Вінницькій області –
85,000 тис. грн., в Житомирській – 140,500 тис. грн., у Київській – 4013,940 тис. грн., у
Черкаській – 495,762 тис.грн.

Надходження коштів від оренди водних об’єктів
За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 735,560 тис.грн. У Київській
області – 385,913 тис.грн, у Житомирській – 58,172 тис.грн., у Вінницькій – 291,411 тис.грн, у
Черкаській області – 63,666 тис.грн.

ФІНАНСОВИЙ БЛОК
За 2020 рік 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 рік 6128,8 тис.
грн. Поточні видатки склали 100% від суми фінансування. Забезпечено своєчасне проведення
розрахунків з бюджетом. Протягом року до бюджетів усіх рівнів внесено податки з обов’язкових
платежів на суму 1548,0 тис. грн., в тому числі до державного бюджету 181,7 тис. грн.
Протягом 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 рік надійшло 929,0 тис. грн.
За 2020 рік на заходи, які не забезпечені коштами загального фонду, направлено 148,800
тис.грн власних надходжень спеціального фонду.
Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 52 чоловіка.
Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік склала 7542 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

ПРИРОДООХОРОННА та ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України та Урядом України рішень про
запровадження обмежувальних заходів, з метою запобігання розповсюдженню інфекційних
захворювань, спричинених короновірусом COVID-19, РОВР річки Рось був змушений скасувати
більшість масових заходів, які були заплановані.
За 2020 рік РОВР річки Рось провів лише одну екологічну акцію до Міжнародного дня
чистих берегів. З метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів,
фахівці Офісу долучилися до екологічного івенту в межах басейну річки Рось на території 4
областей та організували прибирання. Також, були вжиті заходи щодо перегляду в навчальних
закладах відеоролику «Я Прибрав – Твоя Черга 2020».
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.

РОВР річки Рось за 2020 рік провів більш активну роботу ніж за минулі роки, щодо
висвітлення офіційної інформації про діяльність Офісу на офіційному веб-сайті та соціальній
мережі Facebook.

РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАПИТАМИ
За звітний період до РОВР річки Рось надійшло 1243 звернення від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій, орендарів водних
об’єктів, приватних підприємців, громадян та громадських організацій.
У 2020 році до РОВР річки Рось надійшло 99 звернень громадян та 27 запитів на
отримання публічної інформації.
За 2020 рік спеціалістами Офісу було підготовлено та направлено до Держводагентства
України 135 пропозицій до проєктів дозволів на спеціальне водокористування, із них 71 позитивних, 64 - негативних.

КАДРИ
Відділ кадрів РОВР річки Рось проводить роботу із забезпечення Офісу працівниками
потрібних професій, спеціальностей і кваліфікацій, удосконалюється робота з кадрами, завдяки
чому в Офісі працюють кваліфіковані працівники, які успішно виконують свої посадові
обов’язки. До роботи з кожним роком все активніше залучаються молоді освічені спеціалісти,
2020 рік в цьому також не є виключенням.
У 2020 році начальник РОВР річки Рось пройшов навчання в Київській школі економіки та
5 працівників пройшли навчання в Центрі підвищення кваліфікації працівників водного
господарства. Через встановлений карантин навчання проходило дистанційно за допомогою
платформи Zoom.
Також у 2020 році 4 працівника РОВР річки Рось успішно пройшли атестацію та підвищили
свої категорії.
На кінець 2020 року фактична чисельність працівників РОВР річки Рось становила 55
чоловік. Середній вік працівників Офісу – 48 років.
Відділ кадрів разом із керівництвом Офісу активно сприяє плідній роботі працівників,
створюючи відповідний психологічний клімат, де панує взаєморозуміння, а будь-які спірні
питання вирішуються швидко, завдяки прийняттю компромісних рішень. У РОВР річки Рось
відповідно до Колективного договору діє Положення про преміювання працівників, яке сприяє
підвищенню мотивації працівників до праці, виконанню виробничих завдань на високому рівні.
Реалізація кадрової політики в РОВР річки Рось здійснюється у відповідності до трудового
законодавства України.

ОХОРОНА ПРАЦІ
Служба Охорона праці в РОВР річки Рось за 2020 рік провела оперативніперевірки стану
охорони праці в підрозділах РОВР річки Рось з послідуючими інструктажами працівників.
Розроблені накази, заходи по підвищенню безпечних умов праці, а також інструктажі по
техніці безпеки на всі види робіт по професіям.
Інженер з охорони праці пройшов навчання в Центрі підвищення кваліфікації працівників
водного господарства.
За 2020 рік Служба Охорони праці витратила на перезарядку вогнигасників – 1000,0 грн.
Виконали вогнетревий обробіток дерев'яних конструкцій даху на площі 250 м2 на суму
20000,0 грн.
Нещасних випадків на виробництві та ДТП не зареєстровано.

