Підсумки діяльності водогосподарських організацій
Кіровоградського облводресурсів за 9 місяців 2015 року
Кіровоградське обласне управління водних ресурсів протягом 9 місяців
2015 року спрямовувало роботу водогосподарсько-меліоративного комплексу
на вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем,
забезпечення потреб сільгосптоваровиробників у воді, використання,
збереження та відтворення водних ресурсів, виконання природоохоронних
заходів.
Кіровоградське облводресурсів фінансується з державного бюджету по
бюджетній
програмі
КПКВ
2407050
«Експлуатація
державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» згідно з
Законом України «Про меліорацію земель», Водним кодексом України та
Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року,
затвердженою Законом України від 24 травня 2012 року №4836-VI. За звітний
період на утримання водогосподарського комплексу області надійшло
7659,54 тис.грн. в межах затверджених кошторисних призначень. Касові
видатки за звітний період склали 7526,8 тис. грн., тобто 98,3 % до
запланованого.
Водогосподарськими організаціями забезпечено своєчасне проведення
розрахунків з бюджетом. Протягом 9 місяців 2015 року до бюджетів усіх рівнів
внесено податків та обов’язкових платежів на суму 936,93 тис.грн. (125,4 % у
порівняні з відповідним періодом минулого року), у тому числі до державного
бюджету 174,83 тис.грн. (у 8 разів більше, ніж у відповідному періоді минулого
року).
Станом на 1 жовтня 2015 року по Кіровоградському обласному
управлінню водних ресурсів рахується кредиторська заборгованість в сумі
79,2 тис.грн., в тому числі за доходами спеціального фонду – 25,6 тис.грн., як
попередня оплата за послуги, та за видатками – 53,6 тис.грн., яка утворилася
внаслідок відсутності паспорта бюджетної програми, кошторисних призначень
та фінансування для оплати GPS навігаторів.
Дебіторська заборгованість спеціального фонду на 01.10.2015 року
рахується в сумі 17,0 тис.грн., яка виникла в результаті обліку сум по
відшкодуванню збитків винними особами – 14,0 тис.грн., поточної
заборгованості за отримані послуги зв’язку у вересні 2015 року – 0,3 тис.грн.,
податкового кредиту по ПДВ за вересень 2015 року – 1,9 тис.грн. та авансових
платежів на відрядження наприкінці вересня 2015 року - 0,8 тис.грн.
За 9 місяців поточного року збільшено доходи спеціального фонду
кошторису облводресурсів за надані платні послуги у 2,3 рази у порівнянні з
відповідним періодом минулого року. Станом на 1.10.2015 року на рахунки
водогосподарських організацій надійшло 2604,4 тис.грн, відповідно в

2014 році - 1123,2 тис.грн.. Зростання доходів відбулося за рахунок виконання
робіт з поліпшення санітарного стану русел річок.
Середньомісячний обсяг наданих платних послуг у розрахунку на одного
працюючого в облводресурсів за звітний період складає 1100 грн. у
відповідному періоді минулого року він становив – 457 грн..
За 9 місяців 2015 року направлено 1179 тис.грн. власних надходжень
спеціального фонду кошторису на заходи, які не забезпечені коштами
загального фонду бюджетної програми КПКВ 2407050 «Експлуатація
державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»,
а за відповідний період минулого року 280 тис.грн.
Середньооблікова чисельність працівників облводресурсів за 9 місяців
поточного року складає 263 чол.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, які утримуються
за рахунок коштів загального фонду - 2226 грн., у тому числі ІТП – 2694 грн.,
робітників – 1764 грн..
Фактично використаний фонд оплати праці з початку року складає –
5130 тис.грн. та спеціальний – 377 тис.грн.. Заборгованості з виплати заробітної
плати немає.
Облікова чисельність по облводресурсів станом на 01.10.2015 складає
265 чол. Молоді віком до 35 років працює 61 чол. (23%).
В Державному інституті управління та економіки водних ресурсів
підвищили кваліфікацію 21 фахівець.
В області за використання водних ресурсів за січень - вересень 2015 року
надійшло 17,069 млн.грн. рентної плати за спеціальне водокористування, в тому
числі до державного бюджету спрямовано 8,534 млн.грн., такий же обсяг коштів
надійшов до обласного бюджету.
Забезпечено виконання державної програми моніторингу довкілля в
частині виконання спостережень за якістю поверхневих вод.
Протягом січня - вересня 2015 року у визначених створах спостереження
відібрано 82 проби води на гідрохімічні вимірювання, 25 на радіологічні
дослідження та проведено 2378 вимірювань гідрохімічних показників якості
води, що складає 100% до встановлених планових завдань.
За результатами проведених вимірювань встановлено, що за
гідрохімічними показниками якість поверхневих вод річок області знаходиться
на рівні минулих років. Значення коефіцієнту забрудненості Кз у всіх створах
спостереження коливається від 1,07 до 1,27, що відповідає за оцінкою рівня
забрудненості – слабко забрудненим водам (умовно чистим). Для визначення
стану меліорованих земель відібрано 1740 проб води на гідрохімічні
дослідження та виконано 6598 вимірювань показників якості ґрунтових вод та
вод із джерел зрошення.
Лабораторією моніторингу вод та грунтів Кіровоградської гідрогеологомеліоративної партії надавалися послуги із проведення вимірювань на

договірних умовах. Протягом січня-вересня 2015 року виконано
2166 вимірювань якості води та надано платних послуг на суму 78,3 тис.грн.
У зв’язку із складною водогосподарською ситуацією, яка склалася
протягом липня – вересня, облводресурсів було доручено водогосподарським
організаціям забезпечувати почащений контроль за дотриманням встановлених
режимів роботи водосховищ та ставків, водогосподарських систем в умовах
низької водності, а також здійснювати постійний контроль за наповненням
водойм та щопонеділка і щочетверга інформувати облводресурсів.
В період серпня – вересня були внесені зміни у режими роботи
35 ставків та водосховищ.
Внесення змін в режими роботи водних об’єктів було визначено
рішеннями Міжвідомчої комісії р.Південний Буг від 21 липня та від 3 вересня
2015 року, що пов’язано з малою водністю річок та необхідністю перерозподілу
стоку, забезпечення поповнення річки Південний Буг та водойм її басейну,
можливості забору води для господарсько-питних потреб населення. Загальний
обсяг скиду води у басейн Південного Бугу склав 10861,13 тис.м3 .
Також було встановлено режими роботи на 9 орендованих водоймах з
пониженням рівня води, які розташовані в басейні р.Дніпро для уникнення
небезпечної ситуації природного характеру пов’язаної з маловоддям. Загалом в
річки басейну скинуто водних ресурсів обсягом 1297,86 тис. м3 .
Протягом звітного періоду 6 підприємствам – водокористувачам
погоджено індивідуальні балансові норми водопостачання та водовідведення
та 21 проект поточних індивідуальних технологічних нормативів використання
питної води.
Розглянуто 342 пакетів документів направлених департаментом екології
та природних ресурсів обласної державної адміністрації для підготовки
висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування. За
результатами розгляду матеріалів видано 230 позитивних висновків та
112 відмов.
Станом на 01 жовтня 2015 року, за дорученням обласної державної
адміністрації, розглянуто 58 пакетів документів щодо поновлення договорів
оренди та приведення у відповідність договорів оренди землі до вимог чинного
законодавства шляхом укладання договорів оренди водних об’єктів.
Надано 51 позитивний висновок та 7 пакетів документів відправлені на
доопрацювання.
Також управлінням за цей період було розглянуто 168 пакетів документів
щодо можливості включення земельних ділянок під водними об’єктами до
переліку водних об’єктів, які будуть виставлятися на земельні торги. З них
позитивне рішення прийнято по 126 зверненнях (99 водних об’єктів),
42 - відправлено на доопрацювання.
У відповідності до вимог статті 51 Водного кодексу України, постанови
Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року №420 «Про затвердження
Типового договору оренди водних об’єктів», станом на 01 жовтня 2015 року в

області укладено 19 договорів оренди водних об’єктів площею 464,61 га, з яких
5 договорів площею водного джеркала 228,63 га вже зареєстровані у
встановленому порядку.
Для забезпечення приведення використання водних об’єктів у
відповідность до вимог, визначених Законом України «Про аквакультуру»
станом на 01 жовтня 2015 року в області розроблено паспортів на 219 водних
об’єктів, у відповідності до вимог «Порядку розроблення паспорта водного
об’єкта», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України 18 березня 2013 року № 99.
Забезпечено виконання повноважень щодо контролю за надходженнями
до обласного бюджету за оренду водних об’єктів за кодом бюджетної
класифікації 22130000. До обласного бюджету надійшло 284,2 тис.грн., що
становить 99,7% від встановленого завдання 285,0 тис.грн. До зведених
бюджетів районів надійшло 80,2 тис.грн., що становить 126,0% до планового
завдання – 63,6 тис.грн..
За
дорученням обласної
державної адміністрації
розглянуто
35 звернень громадян, у встановлені законодавством строки надані обґрунтовані
роз’яснення та пропозиції щодо вирішення викладених у зверненнях питань, в
разі необхідності були організовані виїзди на місце для більш детального
вивчення ситуацій, надано 80 консультацій з питань розрахунків та
рекомендацій для обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів
водокористування.
Впродовж 9 місяців 2015 року водогосподарськими організаціями на
території області упорядковано та облаштовано 14 джерел.
Кошти загального і спеціального фондів, а також наявні матеріальні
ресурси направлялись на підготовку і ремонт об’єктів міжгосподарської мережі,
для забезпечення подачі води на зрошення відповідно укладених договорів.
Водогосподарськими організаціями за 9 місяців 2015 року виконаний
поточний ремонт основних меліоративних фондів на суму – 324,5 тис. грн..
Ремонт виконувався за рахунок коштів загального фонду – 40,3 тис. грн.,
спеціального фонду – 263,9 тис. грн. та наявних матеріалів загального фонду –
7,9 тис. грн. і спеціального фонду 12,4 тис. грн.
В порівнянні із звітним періодом попереднього року виконання
ремонтних робіт збільшено в 2,2 рази (9 місяців 2014 року - 150,5 тис. грн.).
Впродовж 9 місяців 2015 року виконані доглядові роботи на
водогосподарських об’єктах:
- з обкошування водогосподарських об’єктів – 140,2 га, в тому числі
засобами малої механізації 111,7 га;
- з вирубування чагарнику на площі - 2 га, у тому числі засобами малої
механізації – 2 га;
- з побілки та фарбування насосних станцій та гідротехнічних споруд –
23 од. (5513 м2).

Згідно з наказом Державного агентства водних ресурсів України від
02.02.2015 №10 "Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації
водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2015 році" станом на 01 жовтня
2015 року виконані роботи:
- ремонт гідротехнічних споруд 100 од. (111 % плану – 90 од.);
- ремонт насосно-силових агрегатів 15 од. (75 % плану – 20 од.);
- проведення моніторингу меліорованих земель та прилеглих до них
територій 32,3 тис. га (92% плану – 35,0 тис. га);
- проведення лабораторних вимірювань показників якості поверхневих
вод – 2378 од. (77% плану – 3074 од.).
Впродовж поливного періоду 2015 року водогосподарськими
організаціями подано води на полив в обсязі 584,9 тис. м3, що на 24,7 тис. м3
більше ніж у минулому році (560,2 тис.м³). Водокористувачами полито 2,8 тис.га, що складає 80% до минулого року (було 3,5 тис. га), виконано
гектарополивів на площі 5,3 тис.га, або 88% до минулого року (було
6,0 тис. га). З державних точок водовиділу полито 1,6 тис.га, 89% до минулого
року (було 1,8 тис. га), виконано гектарополивів – 2,8 тис.га, 97% до минулого
року (було 2,9 тис. га).
Вартість послуг по подачі води на зрошення складає 468,7 тис. грн.
(у минулому році 411,1 тис. грн..), без вартості електроенергії – 208,0 тис. грн.
(минулорічний показник 153,7 тис. грн..), ціна послуг з подачі 1 м3 води –
80,1 коп. (2014 рік – 73,4 коп.), без електроенергії – 35,6 коп. (2014 - 27,4 коп).
Крім того державна насосна станція Олександрійського МУВГ подає воду
на риборозведення – подано 60,5 тис.м³, вартість складає 23,8 тис.грн.
При доведеному ліміті споживання електроенергії на 9 місяців
2015 року по облводресурсів 136,9 тис.кВт.год. на суму 209,2 тис.грн.,
водогосподарськими
організаціями
використано
на власні
потреби
105,7 тис.кВт.год. на 177,9 тис.грн., що менше на 12,0 тис.кВт.год., або на
10,4 % проти аналогічного періоду минулого року (117,7 тис.кВт.год.–
9 місяців 2014 р.).
Від впровадження заходів з енергозбереження за 9 місяців 2015 року на
оплату енергоносіїв зекономлено грошових коштів в сумі 102,1 тис.грн., що на
28,5 тис.грн., або 38,7% більше ніж за відповідний період минулого року, в тому
числі:
- робота споживачів у багато тарифному режимі – 11,0 тис.грн.;
- відключення силових трансформаторів в осінньо-зимовий період –
45,3 тис.грн.;
- заміна ламп розжарювання на люмінесцентні – 6,6 тис.грн.;
- організаційні заходи по економії кам’яного вугілля та електроенергії –
39,2 тис.грн.
За 9 місяців поточного року за надання платних послуг автотранспортом,
водогосподарські організації отримали 322,4 тис.грн., перевезли 22,076 тис.тн
вантажів, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг перевезень

збільшився в 7 раз (2014 рік - 3,2 тис.тн), надходження збільшилися в десятеро
(2014 рік - 32,3 тис. грн.)
За надання платних послуг механізмами (екскаваторами, бульдозерами)
надійшло 932,4 тис.грн., що в 9 разів більше ніж за відповідний період
минулого року, механізмами виконано земляних робіт 121,2 тис.м³.
Тракторами
з
екскаваторним
обладнанням
відпрацьовано
0,53 тис.мот-год., надходження від надання платних послуг цією технікою
склали 82,1 тис. грн., що майже на 30 тис.грн. більше ніж в 2014 році.
Робота служб охорони праці водогосподарських організацій протягом
9 місяців поточного року була направлена на забезпечення безпечних умов
праці при виконанні ремонтних робіт на водогосподарських об’єктах, при
виконанні ремонту машин і механізмів, підвищення рівня безпеки при
експлуатації енергетичного обладнання, виконання заходів з забезпечення
протипожежного захисту водогосподарських об’єктів.
Проводилась робота по виконанню комплексних заходів щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
запобігання випадкам виробничого травматизму, дорожньо-транспортних
пригод.
Згідно програм та графіків проведені навчання і перевірка знань з питань
охорони праці працівників водогосподарських організацій, а серед водіїв і з
безпеки дорожнього руху. Всього пройшли навчання 249 осіб.
Оперативний контроль стану охорони праці I-IV ступенів проводився без
порушення періодичності.
Забезпеченість працівників спецодягом, спецвзуттям, в тому числі
теплим, та іншими засобами індивідуального захисту по водогосподарських
організаціях відповідає встановленим нормам для працівників водного
господарства.
На заходи з охорони праці водогосподарськими організаціями за 9 місяців
2015 року було витрачено 36,1 тис. грн., в тому числі за рахунок держбюджету –
9,0 тис. грн., за рахунок коштів спецфонду – 27,1 грн., з них на придбання
спецодягу і спецвзуття -10,3 тис.грн., спецхарчування - 6,7 тис.грн., атестація
робочих місць - 4,3 тис.грн., медогляд працівників - 0,8 тис.грн., комплектація
пожежних щитів і перезарядка вогнегасників – 3,8 тис.грн., інші заходи з
охорони праці-10,2 тис.грн.
Витрати коштів на одного працюючого 130,2 грн., в тому числі за рахунок
держбюджету – 31,4 грн. за рахунок коштів спецфонду - 98,8 грн.
За дев’ять місяців 2015 року у водогосподарських організаціях випадків
виробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод та пожеж не сталося.

