
Підсумки діяльності РОВР річки Рось за 2019 рік  
 

Робота РОВР річки Рось впродовж 2019 року здійснювалась по таких напрямках: 

управління водними ресурсами, експлуатація водогосподарських об’єктів, 

природоохоронна, просвітницька діяльність. 
 

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ 
 

 Міжвідомча комісія 
Проведено 3 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 2019 року;  осінній та 

зимовий період 2019 року. 

За рекомендаціями Міжвідомчої комісії, проведено весняну промивку Верхнього 

білоцерківського, Білоцерківського нижнього, Стеблівського і Корсунь-

Шевченківського водосховищ на річці Рось.  

 Режими роботи водних об’єктів та екологічні попуски  
Одним з першочергових завдань РОВР річки Рось є забезпечення дотримання 

встановлених режимів роботи. З метою покращення якості води на водозаборах 

питного водопостачання та забезпечення необхідних екологічних витрат води на 

річках басейну р. Рось, за 2019 рік було розроблено 249 режимів роботи.  

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.  

Питання щодо дотримання режимів роботи також розглядалося на засіданнях 

Міжвідомчої комісії, районних комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, засіданнях обласних державних адміністрацій. До порушників 

режимів роботи вживалися заходи відповідно діючого законодавства України: 

звернення до державних екологічних інспекцій, підрозділів національної поліції 

України та до відповідних орендодавців.  

За звітний період фахівцями Офісу було проведено спостереження за станом 

110 водних об’єктів, гідротехнічних споруд та водогосподарських систем.  

Також було здійснено передповеневі спостереження за станом 232 водних 

об’єктів та 226 гідроспоруд в басейні річки Рось.  

Аварійних ситуацій на водних об’єктів та гідроспорудах не виникало.  

З метою недопущення погіршення якості води на водозаборах питного 

водопостачання, в маловодний період (червень-серпень) течія в річці Рось 

підтримувалась штучно, за рахунок проведення екологічних попусків з водних 

об’єктів басейну - з Косівського, Щербаківського, Володарського, Дибинецького, 

Стеблівського водосховищ та інших водних об’єктів. Об’єм екологічних попусків 

склав близько 40,3 млн.м води.  

Це дало змогу збільшити водообмін на водосховищах питного водопостачання, 

забезпечити необхідне розбавлення стічних вод та підтримувати якість води в районі 

водозаборів на належному рівні. Проведені заходи по дотриманню режимів роботи 

дозволили в повній мірі забезпечити водою 4 водозабори господарсько-питного 

водопостачання, близько 500 тис. жителів басейну та 2828 підприємств. 



 Моніторинг якості води 
Відповідно до «Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення 

Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом 

поверхневих вод у контрольних створах» здійснювався постійний моніторинг якості 

води в басейні р.Рось.  

У 2019 році у визначених Програмою 3 контрольних створах, РОВР річки Рось 

було відібрано 35 проб води. Згідно результатів лабораторних досліджень проб, 

більшість показників якості води річки Рось відповідали нормативним значенням. 

Перевищення зафіксовано по БСК5, а також по вмісту фосфатів і азоту амонійного, що 

спостерігалось у меженний період.  

Якість води погіршується вниз по течії ріки. Найкраща вона на водозаборі міста 

Біла Церква, а найгірша - у Корсунь-Шевченківському. Єдина можливість покращити 

ситуацію - розбавляти концентрації забруднюючих речовин, які скидаються із стічними 

водами у річку. Тому, надзвичайно важливим є підтримання необхідних екологічних 

витрат води в районах питних водозаборів.  

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. Відповідно, з цією метою РОВР річки 

Рось розроблено і допрацьовано Державний інвестиційний проект, в який включено 

заходи з відновлення акумулюючого об’єму 13- ти водосховищ та реконструкції 

гідротехнічних споруд на 4-х водосховищах. 
 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ 

Діяльність РОВР річки Рось у 2019 році була направлена на виконання заходів, які 

в цілому забезпечили сталу та безаварійну роботу магістральних каналів, 

міжгосподарських державних меліоративних систем та водогосподарських об'єктів. 

У повному обсязі виконана робота з реалізації завдань визначених наказами 

Держводагентства від 14.02.2019 року № 87-7 «Про основні заходи із забезпечення 

працездатності водогосподарсько - меліоративнивного комплексу в 2019 році». 

Злагоджена робота управління дала можливість здійснити всі необхідні заходи 

щодо безпечного пропуску повені та паводка 2019 року. Своєчасно були виконані 

заходи з підготовки осушувальних систем до роботи у 2019 році на площі 4,9 тис. га. 

У 2019 році РОВР річки Рось виконані роботи в обсязі 46.7 тис. грн., без 

врахування паливо-мастильних матеріалів, з них 29,4 тис. грн. за рахунок коштів 

спеціального фонду. 

Одним із основних завдань управління є ефективне використання державного 

майна. Станом на 01.01.2020 року на балансі РОВР річки Рось знаходиться 24 одиниці 

автомобілів та механізмів, зокрема: 4 вантажних автомобіля, 7 легкових, 1 

автомайстерня, 5 одноківшових екскаваторів, 2 бульдозера. 2 трактора. 1 

експлуатаційна ремонтна установка на базі Т-150 К, 1 скрепер на базі Т-150 К, 8 

кущорізів та 6 бензопил. Пробіг автотранспорту складає 67.43 тис. км. Витрати паливо-

мастильних матеріалів для роботи автомобілів склали: бензину – 2,53 тис. л; 

дизельного пального – 0,02 тис. л.. 

Обсяги очищення відкритої міжгосподарської мережі від мулу по управлінню 

склали 1,0 тис. м3  

Заходи з підготовки об'єктів виробничого призначення до сталого функціонування 

в осінньо-зимовий період 2019-2020 років Регіональним офісом виконані в повному 

обсязі. 
 



ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК 

 Рентна плата за спецводокористування 

У 2019 році від рентної плати за спеціальне використання води з водних об’єктів 

басейну р.Рось до державного та місцевого бюджетів надійшло близько 3,308 млн. грн. 

У Вінницькій області - 45,0 тис. грн., в Житомирській – 141,7 тис.грн., у Київській – 3, 

049 млн. грн., у Черкаській – 495,762 тис.грн. 

        Надходження коштів від оренди водних об’єктів  
За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 790,975 тис.грн. У 

Київській області – 565,656 тис.грн, у Житомирській – 105,237 тис. грн., у Вінницькій – 

120,081 тис. грн. У Черкаській області надходження коштів від оренди відсутнє.  

       Виробництво електроенергії  
За рахунок проведених в маловодний літній період екологічних попусків, дев’ятьма 

гідроелектростанціями, що розташовані в басейні річки Рось, додатково вироблено 

3,137 млн. кВт електроенергії. 

 
ФІНАНСОВИЙ БЛОК 

За 2019 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 2019 рік 5886,0 тис. грн. Поточні видатки склали 100% від 

суми фінансування. Забезпечено своєчасне проведення розрахунків з бюджетом. 

Протягом звітного року до бюджетів усіх рівнів внесено податки з обов’язкових 

платежів на суму 2423,6 тис. грн., в тому числі до державного бюджету 173,2 тис. грн. 

За кошти Державного фонду розвитку у 2019 році проведено капітальний ремонт 

приміщень на 500,0 тис. грн; оновлено комп’ютерну техніку та придбано малу 

механізацію на 190,0 тис. грн. 

Протягом 2019 року Регіональний офіс 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 1003,0 тис. грн., що на 

10% більше ніж за відповідний період минулого року(910,4 тис. грн.). 

За 2019 рік на заходи, які не забезпечені коштами загального фонду, направлено 

7% власних надходжень спеціального фонду. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 63 чоловік. 

Середньомісячна заробітна плата у 2019 році склала 5987 грн. 

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.  

 
 

ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

З метою забезпечення екологічного виховання підростаючого покоління та з 

нагоди відзначення Всесвітнього дня води за доброю багаторічною традицією фахівці 

Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось провели тематичні заняття та лекції у 

12 загальноосвітніх навчальних закладах. 

У засобах масової інформації надруковані статті, присвячені цьогорічній тематиці 

Всесвітнього дня води - «Вода для всіх».  

За звітний 2019 рік на нашому веб-сайті та офіційній сторінці у Facebook було 

розміщено 120 новини.  

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 

          Окрема увага приділяється природоохоронним заходам в басейні річки Рось. 

Значні об’єми робіт по впорядкуванню водоохоронних зон та прибережних захисних 

смуг виконуються при проведенні природоохоронних акцій. До участі в заходах 

залучається учнівська та студентська молодь, підприємства, установи та організації, 

волонтери, громадськість. 

Також 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 

У 2019 році до РОВР річки Рось надійшло 330 звернень громадян та 54 запитів на 

отримання публічної інформації. 

Впродовж звітного періоду фахівцями офісу підготовлено та направлено до 

Держводагентства України 171 пакет документів, щодо отримання дозволу на 

спеціальне водокористування. Надано 88 пропозицій до дозволу на спеціальне 

водокористування та 83 відмов, повернуто на доопрацювання. 

 
КАДРИ 

Фактична чисельність персоналу в офісі становить – 67 чол., з них ІТП - 32. 

Середній вік працівників управління – 46 роки. За якісним складом з вищою освітою 

працює 37 працівники.  

За 2019 рік 10 працівників офісу пройшли навчання у Центрі підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства, а також три спеціаліста пройшли 

навчання та підвищення кваліфікації у сфері публічних закупівель в Інституті 

економічних досліджень.  

Студенти екологічного факультету  Білоцерківського національного аграрного 

університету в нашому офісі постійно проходять практику та на основі зібраних 

матеріалів захищають свої дипломні проекти. Також, у 2019 році пройшли практику 14 

студентів Білоцерківського національного аграрного університету. 

На даний час в РОВР річки Рось працює 1 молодий спеціаліст на посаді 

юрисконсульт. 
 

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. 

 

 

 

 

 



  
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 
«Подання фінансової звітності» 

      
   КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01 

Установа Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось за ЄДРПОУ 03562263 

Територія Біла Церква за КОАТУУ 3210300000 

Організаційно-правова форма 

господарювання Державна організація (установа, заклад) 
за КОПФГ 425 

Орган державного управління Державне агентство водних ресурсів України за КОДУ 38094 

Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у рослинництві за КВЕД 01.61 

Одиниця виміру: грн 
Періодичність:  річна                                       

     

    
БАЛАНС 

на  01  січня 2020 року 

    
   Форма №1-дс 

АКТИВ 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Основні засоби: 1000 1849294 2356103 

первісна вартість 1001 34085758 34760728 

знос 1002 32236464 32404625 

Інвестиційна нерухомість: 1010 - - 

первісна вартість 1011 - - 

знос 1012 - - 

Нематеріальні активи: 1020 139500 139500 

первісна вартість 1021 139500 139500 

накопичена амортизація 1022 - - 

Незавершені капітальні інвестиції 1030 5139391 5139391 

Довгострокові біологічні активи: 1040 - - 

первісна вартість 1041 - - 

накопичена амортизація 1042 - - 

Запаси 1050 381991 365300 

Виробництво 1060 - - 

Поточні біологічні активи 1090 - - 

Усього за розділом І 1095 7510176 8000294 

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - - 

цінні папери, крім акцій 1111 - - 

акції та інші форми участі в капіталі 1112 - - 

Поточна дебіторська заборгованість:    
за розрахунками з бюджетом 1120 - - 

за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 103594 92915 

за наданими кредитами 1130 - - 

за виданими авансами 1135 - - 
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