
 

Підсумки діяльності Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось  

за 2022 рік 
 

 

Робота РОВР річки Рось за 2022 рік здійснювалась по таких напрямках: управління 

водними ресурсами, експлуатація водогосподарських об’єктів та меліоративних систем, 

охорона праці, цивільний захист, юридична робота, робота із зверненням та запитом від 

громадян, сприяння Збройним силам України. 
 

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ 

За 2022 рік РОВР річки Рось забезпечив водними ресурсами 500 тисяч населення та 

2828 підприємств галузей економіки.  

Було проведено 3 засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи 

водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні річки Рось та узгоджені 

розроблені РОВР річки Рось 2388 режимів роботи водосховищ комплексного призначення 

та водогосподарських систем р. Рось на весняно-літній період 2022 року, на період літньої 

межені 2022 року, на осінньо-зимовий період 2022 - 2023 років. 

 Проводилася постійна робота щодо дотримання, встановлених Держводагентством 

режимів роботи водних об’єктів. В зв’язку з утриманням спекотної погоди та відсутності 

достатньої кількості опадів (68% від норми випало за період з 01.01.2022 року по 

31.12.2022), у басейні р. Рось спостерігалося надзвичайне маловоддя. В такій ситуації 

підтримання течії в р. Рось та забезпечення задовільної якості води на водозаборах 

проводилося за рахунок спрацювання водосховищ та ставків. Що, і було передбачено 

«Режимами роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем 

річки Рось суббасейну середнього Дніпра».  

РОВР річки Рось здійснював необхідні заходи щодо спрацювання водних об’єктів 

та виконання встановлених режимів роботи.  

Виконано 350 замірів витрат води на річках та водоймах.  

Відповідно до Програми моніторингу вод відібрано 95 проб води на масивах 

поверхневих вод, що використовуються для питних і господарсько-побутових потреб та 

на масивах, які є найбільш проблемними в басейні р. Рось.  

Інформацію, отриману від лабораторій Міжрегіонального офісу захисних масивів 

Дніпровських водосховищ та Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області 

щодо якісного стану поверхневих вод по всьому басейну річки Рось, фахівці Офісу 

аналізували, систематизували та вживали заходів по його покращенню.  

Надано 365 оперативних інформацій про водогосподарську обстановку в Кризовий 

центр Держводагентства, а також 52 тижневих та 365 оперативних інформацій про 

водогосподарську обстановку в БУВР середнього Дніпра. 
 

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 в цілому.  

Діяльність Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось за  2022 рік була 

направлена на виконання заходів, які в цілому забезпечили сталу та безаварійну роботу 



магістральних каналів, міжгосподарських державних меліоративних систем та 

водогосподарських об’єктів.  

У 2022 році Регіональним офісом водних ресурсів річки Рось виконані ремонтні 

роботи в обсязі 90,9 тис. грн., без врахування паливо-мастильних матеріалів, за рахунок 

коштів спеціального фонду. За рік було проведено поточні ремонти на 11 гідротехнічних 

спорудах, вирубано чагарнику на площі 11.5 га., виконано обкошування трави на площі 24 

га. Обсяги очищення відкритої міжгосподарської осушувальної мережі від мулу склали 

874 м3 . Виконано доглядових робіт на суму 206 тис. грн. 

Проведена робота по підготовці до вегетаційного періоду та безаварійного пропуску 

повені на осушувальних системах, 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 4 449 540,00 тис. грн. У 

Вінницькій області – 85 500,00 тис. грн., в Житомирській – 75 000,00 тис. грн., у Київській 

– 3 782 540,00 тис. грн., у Черкаській – 506 500,00 тис.грн. 

Надходження коштів від оренди водних об’єктів 

За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 670 403,60 тис.грн. У 

Київській області – 305 508,73 тис.грн, у Житомирській – 58 172,00 тис.грн., у Вінницькій 

– 230 700,70 тис.грн, у Черкаській області – 76 022,33 тис.грн. 
 

ФІНАНСОВИЙ БЛОК 

За 2022 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 2022 рік 7444,3 тис. грн. Поточні видатки 

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

бюджетом.  

За звітний період до бюджетів усіх рівнів внесено податки та обов’язкові платежі на 

суму 1675,1 тис. грн., в тому числі до державного бюджету 195,1 тис. грн.  

Протягом звітного періоду 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 1033,5 тис. 

грн.  

За 2022 рік на заходи, які не забезпечені коштами загального фонду, направлено 

218,1тис.грн власних надходжень спеціального фонду.  

Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 49 чоловік. 

Середня заробітна плата за 2022 рік склала 9794 грн.  

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 
 

ЮРИДИЧНА РОБОТА 

Протягом звітного періоду на постійній основі здійснюється претензійно-позовна та 

договірна робота. Так, укладено з суб’єктами різної форми власності 47 договорів з 

придбання товарів робіт та послуг, а також 25 договорів щодо надання РОВР річки Рось 

платних послуг. 

В рамках адміністративної справи № 320/15253/21 за позовом ДСНС України в 

Київській області 22.08.2022 подано апеляційну скаргу до Шостого апеляційного 



адміністративного суду щодо скасування судового рішення Київського окружного 

адміністративного суду від 19.07.2022. 

Прийнята участь в судових засіданнях в якості третьої сторони в рамках 

адміністративної справи №320/6898/22 від 2022 за позовом Київської обласної 

прокуратури до Кагарлицької міської ради. 

За результатами виявлених порушень на об’єктах водного фонду та скерованих 

документальних матеріалів до правоохоронних органів та органів прокуратури розпочато 

6 кримінальних проваджень. 

За результатами претензійної роботи: 

- добровільно погашено дебіторську заборгованість з оренди державного майна; 

-встановлено нові вхідні металеві двері адміністративної будівлі Офісу в рамках 

договору № 71/07 «Капітальний ремонт адміністративної будівлі РОВР річки Рось по вул. 

Глиняна, 51-В в м. Біла Церква Київській області». 

Ведеться постійне листування з правоохоронними органами щодо стану 

розслідування кримінальних проваджень (кримінальних справ) за фактами крадіжок та 

нестач, розпочатих у минулі роки. 

На постійній основі ведеться роз’яснювальна та консультативна робота з 

працівниками РОВР річки Рось щодо вирішення правових питань. 

 

ПРИРОДООХОРОННА та ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За 2022 рік з метою попередження забруднення побутовими відходами водних 

ресурсів, фахівці Офісу долучалися до екологічного івенту в межах басейну річки Рось на 

території 4 областей та  організували прибирання на узбережжях водних об'єктів.  

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. 

За звітний рік надано 4 інтерв’ю для засобів масової інформації з питань, що 

стосувалися вирішення проблем у басейні р. Рось. 

РОВР річки Рось провів активну роботу, щодо висвітлення офіційної інформації про 

діяльність Офісу на офіційному веб-сайті та соціальній мережі Facebook. Висвітлено в 

соціальній мережі «Фейсбук» та на веб-сайті - 91 публікацій, а саме: на вебсайті: Новини - 

23; Щотижнева інформація - 57; Щомісячна інформація - 12; Моніторинг якості води на 

питних водозаборах - 4, у соціальній мережі «Фейсбук» - 68 дописів.  

Фахівцями Офісу проведено бібліотечні уроки за орієнтовною тематикою 

«Фольклорне оформлення річок Ставищанщини та річки Рось у вигляді пісень, віршів, 

байок, прислів'я». 

Прийнято участь у весняній толоці до «Дня довкілля» на річках: Рось, Гнилий Тікич, 

Тарган, Коса, Рогозянка, тощо. 

Створено телеграм-канал для комунікації з працівниками Офісу. 

Регулярно проводяться виробничі наради у форматі «онлайн-конференції» за 

допомогою Google Meet з усім інженерно-технічним складом. 

 

РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАПИТАМИ ГРОМАДЯН 

За 2022 рік до РОВР річки Рось надійшло 343 звернення від органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій, орендарів 

водних об’єктів, приватних підприємців, громадян та громадських організацій.  



До РОВР річки Рось за звітний рік надійшло 79 звернень громадян та 81 запит  на 

отримання публічної інформації.  

На особистому прийомі керівника Офісу перебувало 55 громадян.  

За 2022 рік спеціалістами Офісу було  підготовлено та направлено до 

Держводагентства України 75 пропозицій до проєктів дозволів на спеціальне 

водокористування, із них 53 - позитивних, 22 - негативних.  

 

КАДРИ 

Фактична чисельність працівників Офісу на кінець другого півріччя 2022 року 

становила 52 чоловіка, з них інженерно-технічних працівників – 24 чоловіка. Середній вік 

працівників РОВР річки Рось – 49 років. За якісним складом з вищою освітою працювало 

31 чол. За звітний період прийнято на роботу 7 працівників. 

У звітному періоді 6 працівників Офісу отримали сертифікати за короткостроковою 

освітньою програмою підвищення кваліфікації з курсу «Плани управління річковим 

басейном», та 1 працівник приймав додатково участь у 2-х тренінгах з питань підготовки 

«Плану управління річковим басейном». 

Відділом кадрів на плановій основі організовано роботу з військового обліку та 

бронювання. 

За 2022 рік 1 працівник РОВР річки Рось проходив військову службу в Збройних 

Силах України та 1 працівник в територіальній обороні. 

Відділом кадрів постійно проводиться планове оновлення документообігу, що 

відповідає чинному законодавству. 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

За звітній період в РОВР річки Рось не зафіксовано жодного нещасного випадку на 

виробництві, травматизму, не виявлено професійного захворювання та не скоєно 

дорожньо-транспортної пригоди. 

В 2022 році посилено заходи з організації роботи з питань охорони праці, пожежної 

безпеки та цивільного захисту, а саме: 

- у квітні до Дня охорони праці в Україні проведено комплекс профілактично-

роз’яснювальних заходів;  

- проведено періодичний медичний огляд 4 водіїв; 

- придбано для Богуславської виробничої бази первинні засоби пожежогасіння 

(вогнегасник ВП-5 – 6 шт.; кошма 1-шарова – 2 шт.; багор – 2 шт.); проведена перевірка 

12 од. вогнегасників. 

Виконувалися заходи щодо ліквідації порушень виявлених під час  відомчого 

контролю IV ступеню стану охорони праці. 

За кошти спеціального та загального фондів заплановано придбання у 2023 році 

спеціального одягу (взуття), ЗІЗ, медичних аптечок та пожежного обладнання, 

проходження навчання працівниками та періодичного медичного огляду водіями, а також 

перед рейсових медичних оглядів.   
 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», з метою попередження витоку службової інформації РОВР 

річки Рось, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Збройні 

Сили України та інших складових сил підготовлено (наказ від 07.04.2022 № 10-О) та 



реалізовано План організаційних та практичних заходів щодо унеможливлювання витоку 

службової інформації в умовах воєнного стану.  

Крім того, у період воєнного стану працівники Офісу у взаємодії з теробороною, у 

межах своїх повноважень, із задіянням водних об’єктів та їх спеціальних режимів роботи, 

вжито заходів щодо унеможливлювання просування російським агресором територією 

Київщини. Так, у межах розробленого та затвердженого наказом від 12.04.2022 № 11-О 

«Плану організаційних та практичних заходів щодо взаємодії працівників РОВР річки 

Рось та районних військових адміністрацій при використанні водних об’єктів середньої та 

нижньої течії басейну річки Рось під час воєнного стану» вжито превентивних заходів 

щодо затвердження Узинською міською територіальною громадою 12 режимів роботи 

(вх. від 11.05.2022 № 206@). 

Відповідно до «План основних заходів цивільного захисту РОВР річки Рось на 2022 

рік», затвердженого наказом від 17.02.2022 № 06-О проведено: 

- ремонтні роботи печі на твердому паливі, яка знаходиться в підвальному 

приміщенні виробничої бази у м. Біла Церква (інв. № 10310190), яке може бути 

використано як захисна споруда на випадок повітряної тривоги; 

- профілактичні роботи та ревізію електричного господарства (кабелів, розподільчих 

коробок, розеток тощо), встановлено металеву ємкість з питною водою та лавки. 

Працівники Офісу на плановій основі прийняли активну участь в роботі комісій з 

надзвичайних ситуацій і дій з підготовки до попередження та локалізації наслідків повені 

та паводків у поточному році, які створені при органах місцевого самоврядування.  

Проведено два практичних заняття з цивільного захисту за темами «Дії працівників 

офісу у разі застосування хімічної зброї» та «Характеристика ядерної зброї, види вибухів 

та дії у разі її застосування». Розроблено пам’ятки дій у разі хімічної атаки та при 

застосування ядерної зброї, які доведені до працівників дільниць Офісу, а також 

розміщені на дошці об’яв.  

З метою підвищення рівня цивільного захисту, підготовлено розпорядження від 

10.05.2022 № 04, відповідно до якого здійснюється робота по організації видачі 

протигазів. 

 

СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ 

У період воєнного стану працівники РОВР річки Рось у взаємодії з теробороною, 

у межах своїх повноважень, із задіянням водних об’єктів та їх спеціальних режимів 

роботи, вжито заходів щодо унеможливлювання просування російським агресором 

територією Київщини. 

Так, у межах розробленого та затвердженого Офісом 12.04.2022 «Плану 

організаційних та практичних заходів щодо взаємодії працівників РОВР річки Рось та 

районних військових адміністрацій при використанні водних об’єктів середньої та 

нижньої течії басейну річки Рось під час воєнного стану» (наказ № 11-О), вжито 

превентивних заходів щодо затвердження Узинською міською територіальною громадою 

12 режимів роботи (вх. від 11.05.2022 № 206@). 

З метою попередження витоку інформації з РОВР річки Рось, яка може 

призвести до обізнаності противника про дії Збройних Сил України та інших 

складових сил, наказом від 07.04.2022 № 10-О затверджено «План організаційних та 

практичних заходів щодо унеможливлювання витоку службової інформації з 

обмеженим доступом РОВР річки Рось в умовах воєнного стану».  

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну, Офісом активізовано сприяння 

Збройним Силам України. Зокрема, з метою протидії російським кібератакам 



працівниками Офісу щоденно здійснюються заходи з блокування Telegram каналів, 

аккаунтів та груп, які активно використовуються ворогом та розповсюджують 

дезінформацію. 

У березні для потреб Збройних Сил України передано 3 службових автомобілі 

(марки «Мазда», «УАЗ»).  

Для одного з підрозділів 1129 зенітно-ракетного полку придбано оргтехніку. 

Профспілковим комітетом Офісу перераховано кошти у сумі 2800 грн. на військові 

потреби. На території виробничої бази в м. Біла Церква облаштовано місце для 

тимчасового проживання волонтерів та переселенців.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


