Підсумки діяльності Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось
за 9 місяців 2020 року
Робота РОВР річки Рось за 9 місяців 2020 року здійснювалась по таких напрямках:
управління водними ресурсами, експлуатація водогосподарських об’єктів, природоохоронна,
просвітницька діяльність.

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
Водозабезпечення
Літній період 2020 року 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 60,263 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
3
водокористувачами – 2,442 млн.м .
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.
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».

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 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 та Державної
екологічної інспекції щодо дотримання режимів роботи.

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. Були узгоджені та затверджені Держводагентством режими роботи
водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось на веснянолітній період 2020 року та літньо-осінній період 2020 року.

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, офісом було відібрано з річки Рось 30 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, а також за вмістом заліза загального. Періодично фіксувалося
перевищення ГДК за вмістом нітритів, фосфатів та амонію сольового.
Оскільки водність річки в останні роки знижується, вкрай важливим є проведення заходів
по розчищенню та збільшенню корисного об’єму водосховищ для покращення водозабезпечення
господарсько-питних водозаборів, промислових підприємств, населення басейну та поліпшення
гідрологічного стану річки Рось.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ
РОВР річки Рось для підтримання в належному технічному стані державних
водогосподарських об’єктів за 9 місяців 2020 року по програмі 2407050 «Експлуатація
державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» працівниками
РОВР річки Рось виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 180100,0 грн. А саме, були
виконані роботи по вирубуванню чагарнику в обсязі 5,43 га, очищення від мулу орієнтовно 2015
м3 та обкошування 75 га.

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 3 445 082,44 тис.грн. У Вінницькій області
– 61200,0 тис.грн., Житомирській – 91700,0 тис.грн., Київській – 2 960 012,44 тис.грн.,
Черкаській – 332170,0 тис.грн.

 Надходження коштів від оренди водних об’єктів
Від оренди водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 354 993,14 тис.грн. У Київській
області – 239 158,14 тис.грн, у Житомирській – 40835,0 тис.грн., у Вінницькій – 75000,0
тис.грн.У Черкаській області надходження коштів від оренди відсутнє.

ФІНАНСОВИЙ БЛОК
За 9 місяців 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 4195,3
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 1045,5 тис. грн., в тому числі до державного бюджету
107,1 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1101 Офісом
надавалися на договірних умовах платні послуги. На спеціальний рахунок надійшло 500,6 тис.
грн.
На заходи, які не забезпечені коштами загального фонду, направлено 49,0 тис.грн власних
надходжень спеціального фонду.
Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 52 чоловіка.
Середньомісячна заробітна плата склала 7130 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кожен рік у 3-ті вихідні вересня по всьому світу проходить екологічна акція в рамках
Міжнародного дня чистих берегів. Були вжиті заходи щодо перегляду в навчальних закладах
відеоролику «Я Прибрав – Твоя Черга 2020», головний меседж якого – виховання екологічної
свідомості нашого суспільства щодо бережливого ставлення до водойм України.
РОВР річки Рось постійно проводить просвітницьку й роз’яснювальну роботу з органами
місцевого самоврядування, громадськістю, водокористувачами 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, оренди
водних об’єктів, отримання дозволу на спеціальне водокористування, дотримання режимів
роботи водних об’єктів

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
Спеціалісти РОВР річки Рось приймали участь у засіданні круглого столу на тему
"Збережемо річку Рось разом!".
З метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів, долучилися до
екологічного івенту в межах басейну річки Рось та організували прибирання. Але завдяки
постійним екологічним акціям та тісній співпраці РОВР річки Рось з органами місцевого
самоврядування на берегах річок басейну мало сміття, а в Білій Церкві його майже немає.
За ініціативою РОВР річки Рось було прийнято участь у позачерговому засіданні комісії
ТЕБ та НС у місті Біла Церква та Корсунь-Шевченківський.

РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАПИТАМИ
За 9 місяців 2020 року до РОВР річки Рось надійшло 414 листів від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій, орендарів водних
об’єктів, приватних підприємців, громадян та громадських організацій.
За ІІІ квартал 2020 року до РОВР річки Рось надійшло 97 звернень громадян та 16 запитів
на отримання публічної інформації.
Підготовлено та направлено до Держводагентства України 135 пропозицій до проектів
дозволів на спеціальне водокористування, із них 71 - позитивних, 64 - негативних.

КАДРИ
Фактична чисельність персоналу в офісі становить – 54 чол., з них ІТП - 25. Середній вік
працівників управління – 48 років. За якісним складом з вищою освітою працює 29 працівників.
Згідно затвердженої програми навчальних семінарів в офісі постійно проводиться навчання
спеціалістів. 2 працівники Офісу пройшли навчання у Центрі підвищення кваліфікації
працівників водного господарства.

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.

