Результати роботи Запорізького облводресурсів за 2014 рік та завдання на 2015 рік
Запорізьке обласне управління водних ресурсів протягом 2014 року спрямовувало
роботу водогосподарсько-меліоративного комплексу на вирішення питань щодо експлуатації
державних меліоративних систем, забезпечення потреб сільгосптоваровиробників та населення
у технічній воді, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, виконання
природоохоронних заходів.
Завдяки заходам, вжитим експлуатаційними водогосподарськими організаціями,
заплановані роботи виконані в повному обсязі. Кошти загального і спеціального фондів, а
також наявні матеріальні ресурси направлялися на підготовку і ремонт об’єктів
міжгосподарської мережі, які забезпечили подачу води на зрошення відповідно протоколівнамірів на поливи.
Водогосподарськими організаціями за 2014 рік виконані ремонтні роботи всього на суму
2311,1 тис. грн., у тому числі: капітальний ремонт - 912,4 тис грн., поточний ремонт –
1398,7 тис. грн.
Капітальний ремонт виконувався за рахунок:
- спеціального фонду – 912,4 тис. грн. (99% до 2013 року).
Поточний ремонт виконувався за рахунок:
- загального фонду – 4,7 тис. грн. (49% до 2013 року);
- спеціального фонду – 874,5 тис. грн. (72% до 2013 року);
- наявних матеріалів – 519, 5 тис. грн. (72% до рівня 2013 року).
Підвідомчими організаціями у 2014 році виконані роботи з капітального ремонту
4-х насосно-силових агрегатів на суму 60,9 тис. грн., 3-х трансформаторів на суму 118,9 тис.
грн., з благоустрою території насосної станції НС-1 Вільнянської зрошувальної системи на суму
74,6 тис. грн.
Упродовж 2014 року відремонтовано 1530 гідротехнічних споруд, виконані роботи з
очищення міжгосподарських каналів від замулення в обсязі 32,2 тис.м3, відремонтовані
100 виробничих будівель (90% до рівня 2013 року), виконані бетонні роботи в обсязі 91,5 м3,
відремонтовано 1730 м2 покрівель виробничих будівель.
У 2014 році виконані доглядові роботи на водогосподарських об’єктах:
- з обкошування каналів на площі 1551,1 га, у тому числі косарками - 330,2 га;
- з вирубування чагарнику на площі 959,1 га, у тому числі засобами малої механізації - 246,9 га.
Якимівським МУВГ відновлено 205 м сталевих трубопроводів методом нанесення
мобільним комплексом внутрішньої цементно-піщаної ізоляції з використанням сучасної
технології приготування розчинів із добавками (адіпласт), що поліпшують якість ремонту і
дозволяють заощаджувати цемент.
На виконання наказу Держводагентства України від 01.07.2014 № 80 "Про забезпечення
підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до сталого функціонування в осінньозимовий період 2014-2015 років" управліннями облводресурсів видані накази, які затвердили
заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.
Станом на 01.01.2015:
− виконано ремонт і утеплення об’єктів виробничого призначення 172 од. (100% від плану);
− створено нормативний запас вугілля 362,7 т (99,6% від плану), дров 280,5 м3 (110% від
плану);
− виконано ремонт та підготовка побутових приміщень на 179 насосних станціях (100% від
плану);
− обладнано 28 автомобілів для перевезення людей (100% від плану);
− створено запас пально-мастильних матеріалів у обсязі 18,3 т (91% від плану);
− згідно з нормативами заготовлено 90 комплектів спецодягу (100% від плану).
З метою забезпечення своєчасної підготовки до ремонтного періоду 2014-2015 років,
управління облводресурсів виконали роботи з обстеження меліоративних систем і споруд на
них, складання актів технічного стану державних водогосподарських об’єктів та дефектних
відомостей на ремонт обладнання насосних станцій, а також консервації гідротехнічних споруд.
За результатами обстежень, аналізу роботи обладнання і споруд протягом поливного сезону
2014 року, управління визначили обсяги ремонтних робіт, які необхідно виконати при

підготовці до поливного сезону 2015 року. Наказом по облводресурсів від 29.08.2014
№131 "Про підготовчі роботи до ремонтного періоду 2014-2015 років" визначені задачі щодо
підготовки міжгосподарських меліоративних фондів управлінь до поливного сезону 2015 року.
Станом на 01.01.2015 ремонтні роботи з підготовки міжгосподарських
водогосподарських об’єктів виконані на 76% до плану ремонтного періоду. Роботи з
підготовки до поливного сезону продовжуються.
Згідно з наказом Державного агентства водних ресурсів України від
03.02.2014 №10 "Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарськомеліоративного комплексу у 2014 році" станом на 01 січня 2015 року виконані роботи:
- очищення від мулу 32,2 тис. м3 (101% плану – 32,0 тис. м3);
- обкошування 1551,1 га (103% плану – 1500,0 га);
- ремонт гідротехнічних споруд 1530 од. (109% плану – 1400 од.);
- ремонт сталевих трубопроводів методом нанесення внутрішньої цементно-піщаної ізоляції
205 м (100% плану – 205 м);
- ремонт насосно-силових агрегатів 895 од. (100% плану – 895 од.);
- економія коштів за рахунок використання багатотарифного обліку 13592,2 тис. грн.
(106% плану – 12800,0 тис. грн.);
- встановлення трансформаторів власних потреб 3 од. (100% плану – 3 од.);
- встановлення приладів прямого обліку води на закритій мережі 6 од. (100% плану – 6 од.);
- встановлення однієї водомірної рейки на відкритому руслі каналу (100% плану - 1 од.);
- впровадження 14 раціоналізаторських пропозицій (100% плану – 14 од.);
- проведення моніторингу меліорованих земель та прилеглих до них територій 238,0 тис. га
(100% плану – 238,0 тис. га).
При підготовці до поливного сезону 2014 року був виконаний ремонт і консервація
обладнання на 201 зрошувальній насосній станції, 189 трансформаторних підстанціях. Всі
ремонтні та налагоджувальні роботи виконувалися своїми силами.
Протягом поливного періоду 2014 року для поливу сільськогосподарських культур і
відкачування дренажних вод були задіяні 110 насосних станцій, що становить 47% від
наявності.
Всього перекачано води на зрошення за поливний період 2014 року – 215,4 млн. м3,
спожито електроенергії на ці цілі - 45,2 млн. кВт*год.
По блоку енергозбереження й організації роботи насосно-силового устаткування у
2014 році були досягнуті більш вагомі за останні роки показники.
Наприклад, по держбюджету спожито в 2014 році електроенергії на суму
31,9 млн. грн., з них оплачено 13,8 млн. грн. отриманих із бюджету, 5,4 млн. грн. за рахунок
додаткового тарифу спецфонду та 12,7 млн. грн. зекономлено завдяки багатотарифному обліку
електроенергії, через який проходить 39% всієї споживаної електроенергії. Основний внесок
забезпечило Управління каналів ПРЗС – 11,0 млн. грн., яке забезпечило роботу насосносилових агрегатів у нічний час до 86%.
За підсумками 2014 року в цілому по облводресурсів в результаті зниження планових
питомих витрат досягнута економія електроенергії загальним обсягом 985 тис. кВт год.
( 2,2% від фактичного споживання електроенергії на зрошення).
План енергозбереження на 2014 рік встановлений 4,7 млн. кВт*год. на суму
4,7 млн. грн. Фактичне виконання за 2014 рік склало 5,2 млн. кВт*год. на суму 5,7 млн. грн.
(121% від плану).
Для визначення раціонального використання електроенергії, оцінки потенціалу
енергозбереження, розробки найбільш ефективних способів його реалізації і попереднього
планування ремонтних робіт на насосно-силовому обладнанні проведена робота з подовження
свідоцтва на право проведення енергетичних обстежень.
В 2014 році проведений енергоаудит на 11 насосних станціях. Всього з 2004 по
2014 роки енергообстеження виконувалось на 115 насосних станціях.
Підвідомчими організаціями подано користувачам 78,6 млн.м3 води. Площа поливу у
2014 році склала 45,6 тис. га, з них на держсистемі – 41,8 тис. га, на землях - "супутниках" 3,6 тис. га та мале зрошення – 0,2 тис. га. Водокористувачами виконано 167,7 тис.
гектарополивів.

Як і в попередні роки, основний обсяг поливу прийшовся на південні управління –
28,7 тис. га з 45,6 тис. га политих по області, у т.ч. Якимівське – 15,7 тис. га, Мелітопольське –
13,0 тис. га.
Організація поливів здійснювалася всіма управліннями на належному рівні за
допомогою засобів корпоративного мобільного зв’язку (367 абонентів).
Вода подавалась 499 водокористувачам (149 – сільгосптоваровиробникам на
держсистемі та 350 - садово-городнім товариствам на землях -"супутниках").
Проводилась певна робота із забезпечення приладового водообліку. У 2014 році в поливі
було задіяно 108 насосних станцій, з них 68 обладнано приладовим водообліком.
У 2014 році придбано та встановлено на насосних станціях 6 приладів водообліку. На
такі цілі витрачено 108,0 тис. грн. із спеціального фонду управлінь, а також залучено
35,0 тис. грн. коштів водокористувачів. Також встановлено 1 водомірна рейка на відкритому
руслі каналу. У двох управліннях (Мелітопольському та Якимівському) працюють атестовані
водовимірювальні лабораторії на базі портативних ультразвукових витратомірів «Ергоміра» та
«УВР-011».
Сільгосптоваровиробники щорічно витрачають кошти на ремонт та відновлення
зрошувальної мережі у сумі більше 2 млн. грн.
У 2014 році за кошти сільгосптоваровиробників придбано 12 одиниць дощувальної
техніки на суму 9,8 млн. грн. Із них ДМ «Фрегат» - 5 од., «Zimmatik» - 3 од., «Reinke» - 1 од.,
«Bauer» -3 од.
Всього за період 2004-2014 роки було придбано 207 одиниць дощувальної техніки на
суму 58,8 млн. грн.
Протягом 2014 року фахівцями облводресурсів та підвідомчих організацій було
обстежено 294,2 км малих річок, 110 ставків, 22 водосховище, 223 гідротехнічних споруд,
впорядковано 8 джерел, відновлено джерел та витоків річок 5.
В результаті спільно проведеної роботи Запорізької гідрогеолого-меліоративної
експедиції з органами місцевого самоврядування та за даними райдержадміністрацій станом на
01.01.2015 на території області налічується 1224 ГТС на ставках та водосховищах, які
розташовані на малих та середніх річках області, в т.ч. 38 ГТС передано в оренду, 6 ГТС – в
постійному користуванні, 1180 ГТС – безгосподарні, із них 346 ГТС використовуються
орендарями земель водного фонду або водного об’єкту.
Також облводресурсів проведено спільну роботу з ДП «Укрриба» щодо переліку об’єктів
державної власності (в т.ч. гідротехнічних споруд), які перебувають на балансі ДП «Укрриба».
Відповідно до чинного законодавства облводресурсів погоджує договори оренди водних
об’єктів. Станом на 01.01.2015 в області укладено 377 договір оренди водних об’єктів та земель
водного фонду (31% від наявних 1223 водних об’єктів), із них 79 (6%) водних об’єкта
оформлені договорами на землі водного фонду, погоджено обласним управлінням 298 (24%)
договорів оренди на водних об’єкта, в т.ч. 165 (14%), які оформлені договорами на землі
водного фонду, 133 (11%) - без оформлення.
Згідно з Методикою районування гідрографії і водогосподарської території України і
тренованій водної рамкової директиви європейського союзу виконано районування гідрографії
водогосподарських ділянок Запорізької області. Відповідно до кодування одиниць гідрографії
на території області визначено коди районів річкових басейнів і дві водогосподарські ділянки:
басейн річок Приазов’я і басейн річок Придніпров’я.
Протягом 2014 року облводресурсів спільно зі спеціалістами Запорізької гідрогеологомеліоративною експедицією була розроблена пошукова геоінформаційна система водних
об’єктів Запорізької області. Кожному водному об’єкту присвоєний номер згідно методики
районування.
На виконання наказу Держводагентства від 08.02.2014 № 16 «Про підсумки діяльності
водогосподарсько-меліоративного комплексу за 2013 рік та заходи щодо забезпечення сталого
функціонування галузі у І кварталі 2014 року» впродовж 2014 року управлінням було
встановлено 288 режимів роботи водосховищ і ставків, наданих в користування на умовах
оренди.
У 2014 році моніторингові спостереження Запорізької гідрогеолого-меліоративної
експедиції узагальнювались в геоінформаційній системі (ГІС), яка збудована в картографічному

пакеті Mapinfo 6.0. Всі результати контактних методів вимірювання вносились до бази даних по
компонентам що досліджуються, будуються тематичні мапи.
Всі роботи експедиція проводила згідно програми робіт на 2014 рік, погодженою
Запорізьким облводресурсів і затвердженою Держводагентством України. Виконання плану
гідрогеолого-меліоративних робіт за 2014 рік склало 100 % (план 238,0 тис. га, факт
238,02 тис. га).
У результаті виконання польових і камеральних робіт було встановлено, що сучасні
гідрогеологічні умови в межах зрошувальних систем Запорізької області залишаються
сприятливими для ведення зрошуваного землеробства. Зрошувані землі в межах зрошувальних
систем Запорізької області, в основному, незасолені і несолонцюваті.
Протягом 2014 року апарат облводресурсів та підвідомчі організації працювали над
збільшенням обсягів надання платних послуг юридичним та фізичним особам. Як результат, за
минулий рік на спеціальні рахунки організацій облводресурсів надійшло 50,2 млн. грн., що на
1,7 млн. грн. більше ніж за 2013 рік. Кошти від надання платних послуг були направлені на
покриття дефіциту загального фонду в сумі 1404,94 тис. грн.
Виконання кошторису складає 103,3 %.
Проводилась системна робота по забезпеченню виплати заробітної плати,
використовуючи кошти спеціального фонду на ці цілі.
Загальна чисельність працівників за 2014 рік складає – 1872 працівника.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, які утримуються за рахунок коштів
загального фонду за звітний період склала – 1770 грн., у тому числі ІТП - 2575 грн., робітників
- 1502 грн., за даними управління статистики по Запорізькому регіону середньомісячна
заробітна плата за 2014 рік на одного штатного працівника складає 3380 грн.
Зменшення заробітної плати було зумовлено тим, що Держводагентством двічі
зменшувався обсяг фінансування по загальному фонду.
Фактично використаний фонд оплати праці складає – 43619,2 тис.грн.,у тому числі
загальний фонд – 39212,3 тис.грн. та спеціальний – 4 406,9 тис.грн. Заборгованості з виплати
заробітної плати немає.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в цілому по облводресурсів зросла на
850,4 тис. грн. Основною причиною зростання заборгованості є збільшення обсягів наданих
послуг.
За 2014 рік Держводагентством профінансовано з державного бюджету
68,4 млн. грн. на роботу меліоративного комплексу облводресурсів. За 2014 рік до зведеного
бюджету сплачено -7,5 млн. грн., в тому числі до державного бюджету – 2,3 млн. грн., до
місцевого бюджету – 5,2 млн. грн.
Із 50,2 млн. грн. наданих послуг з подачі води – 49,2 млн. грн. (67%) складають витрати
на електроенергію, в т.ч. 5,4 млн. грн. витрачено на погашення дефіциту електроенергії по
загальному фонду.
Заборгованість по заробітній платі відсутня. Недоїмок до бюджету та державних
цільових фондів немає.
У зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів в Державній казначейській службі по
області в системі Держводагентства станом на 01.01.2015 залишилось непроплаченими
1,3 млн. грн., що унеможливлює стабільну роботу галузі в області.
План проведення внутрішнього аудиту на 2014 рік виконано. Проведено 2 аудиторських
дослідження. Виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних
ресурсів на суму 1,9 тис. грн. та таких, що не призвели до втрат – 71,1 тис. грн. (заниження в
обліку вартості активів). Встановлені порушення повністю усунено.
Облводресурсів та підвідомчими організаціями постійно ведеться систематична робота
щодо залучення коштів місцевих бюджетів та інших джерел на утримання та розвиток
водогосподарського комплексу. За 2014 рік на водні проблеми в області з усіх джерел
фінансування було залучено 347,7 млн. грн., у тому числі з місцевих бюджетів 22,1 млн. грн.,
державного – 68,4 млн. грн.
До місцевого бюджету за користування водними об’єктами на умовах оренди за
2014 рік надійшло 749,7 тис. грн., що в 1,1 рази перевищує обсяги надходжень відповідного
періоду минулого року, в тому числі за водні об’єкти загальнодержавного значення –
555,5 тис. грн. та місцевого – 194,2 тис. грн.

Крім того існує заборгованість по сплаті орендної плати за користування водними
об’єктами. Станом на 01.01.2015 року вона становить 267,0 тис. грн. (19 % від нарахованої
суми), в т.ч. загальнодержавного значення – 198,8 тис. грн. (23 %); місцевого – 68,2 тис. грн.
(13 %).
За 2014 рік Запорізьким облводресурсів розглянуто 119 звернень, з яких 53 звернень,
пов’язаних з погодженням проектів землеустрою із земель водного фонду, з них погоджено
12 проекти, відмовлено у погодженні за різних причин: на доопрацювання, не входить до
компетенції, заборонено законодавством – 41 проект, на 66 звернень надані роз’яснення та
необхідна інформація.
Облікова чисельність по Запорізькому облводресурсів станом на 01.01.2015 складає
1864 чол., з них 480 чол. керівники і спеціалісти. Молоді віком до 35 років працює 385 чол.
(21%).
В Державному інституті управління та економіки водних ресурсів підвищили
кваліфікацію 12 фахівців. Підвищили кваліфікацію на семінарах 2 фахівця.
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів проводиться Мелітопольською та
Кам’янсько-Дніпровською технічними школами. За 2014 рік пройшли підготовку і підвищення
кваліфікації 1437 чоловік, з них керівники і спеціалісти – 111 чол., робітники – 1326 чол.
У 2014 році проводилася планомірна і цілеспрямована робота з поліпшення умов праці,
попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, пожеж, досягнення
безаварійної експлуатації виробничих об'єктів з урахуванням вимог нормативно-правових актів
з охорони праці та на виконання Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища в системі Держводагентства.
Постійно, згідно графікам, проводилися наради з керівниками підвідомчих організацій,
на яких опрацьовувалися заходи спрямовані на активізацію роботи з формування багаторівневої
системи управління охороною праці, збільшення числа атестованих за умовами праці робочих
місць, прийняття найбільш ефективних та економічно доцільних заходів щодо їх поліпшення,
підвищення рівня знань працівників і керівників у сфері організації безпечного проведення
робіт та стимулювання їх на створення сприятливого виробничого середовища.
На нарадах в обов’язковому порядку розглядалися питання щодо своєчасного навчання
та проведення інструктажів з питань охорони праці, обов’язкового застосування спецодягу,
спецвзуття та засобів індивідуального захисту, оформлення наряду - допуску при проведенні
робіт підвищеної небезпеки, підвищення рівня безпеки при експлуатації енергетичного
обладнання, виконання заходів з забезпечення протипожежного захисту водогосподарських
об’єктів.
Протягом звітного періоду проводились медичні огляди працівників зайнятих на важких
роботах та роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, також проводились атестації
робочих місць за умовами праці, сертифікація виробничих об'єктів на відповідність вимогам
охорони праці та виконувались роботи з дотримання санітарних норм у службових та
виробничих приміщеннях.
На підставі Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, за затвердженим графіком, проводилася робота з підвищення кваліфікації та навчання
посадових осіб, спеціалістів та робітників підвідомчих організацій.
Згідно з нормами всі працівники підвідомчих організацій безкоштовно забезпечувалися
спеціальним одягом та взуттям (забезпеченість в середньому склала 90%), іншими засобами
індивідуального захисту, знешкоджуючими та мийними засобами (100% забезпеченості).
Витрати на охорону праці у звітному періоді склали 571,0 тис. грн., причому витрати за
рахунок коштів спеціального фонду – 472,6 тис. грн., що складає 83 % від загальної суми.
Витрати на одного працівника в 2014 році склали 307 грн.
Протягом 2014 року не було жодного нещасного випадку на виробництві, також відсутні
пожежі, займання та дорожньо-транспортні пригоди.
У пресі обласного та місцевого рівнів було видано 16 статей з питань раціонального
використання водних ресурсів, захисту від підтоплення населених пунктів та сільгоспугідь,
експлуатації меліорованих земель, до Дня води та Дня працівників водного господарства.
З 2011 року Запорізькою обласною громадською організацією “Товариство меліораторів
і водогосподарників” видається газета “Водогосподарник Запоріжжя” (видається 1 раз на
квартал).

Також Якимівським міжрайонним управління водного господарства видається газета
“Водне дзеркало”, в якій друкуються статті з питань раціонального використання водних
ресурсів, захисту від підтоплення населених пунктів та сільгоспугідь, експлуатації
меліорованих земель, до Дня води та Дня працівників водного господарства.
20 березня 2014 року на Запорізькій обласній державній телерадіокомпанії «Запоріжжя»
та телеканалі «МТМ» був висвітлений репортаж про захід, який відбувся в приміщенні обласної
бібліотеки для дітей «Юний читач» присвячений відзначенню Всесвітнього дня води, в якому
прийняли участь представники Запорізького облводресурсів.
4 липня 2014 року на Запорізькій обласній державній телерадіокомпанії «Запоріжжя» був
висвітлений сюжет про засідання обласної робочої групи з питань координації дій постійно
діючих районних оперативних груп з контролю за збереженням меліоративних систем і мереж
водопостачання, яке провів заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Олег
Ніколенко, в засіданні приймав участь начальник управління В.А. Шляховчук.
4 серпня 2014 року на Запорізькій телерадіокомпанії “Алекс” в телепередачі «Алексінформ» був висвітлений сюжет про нараду, яка відбулася в Запорізькій обласній державній
адміністрації за участі міністра аграрної політики та продовольства України Швайки І.О., від
Запорізького облводресурсів у нараді приймав участь начальник управління В.А. Шляховчук.
6 серпня 2014 року на Запорізькій телерадіокомпанії “Алекс” в телепередачі «Алексінформ» був висвітлений сюжет про розкрадання водопроводів, газопроводів та зрошувальних
системи в Запорізькій області, в якому прийняв участь заступник начальника Запорізького
облводресурсів О. М. Лебідь.
Пропозиції щодо вдосконалення роботи
1. Забезпечити стабільне функціонування наявних меліоративних систем шляхом
проведення ремонтно-експлуатаційних робіт у повному обсязі на міжгосподарських мережах,
проведення реконструкції та ремонту трубопроводів, переважно із застосуванням новітніх
технологій та передових методів.
2. Підготувати до роботи у поливному сезоні 2015 року 190,6 км магістральних
трубопроводів зрошувальних систем, 209 насосних станцій та відремонтувати 868 насосносилових агрегатів, 47 гідропостів.
3. Забезпечити своєчасне виконання ремонтних та відновлювальних робіт на
водогосподарських об’єктах, у тому числі з очищення, обкошування міжгосподарської
меліоративної мережі, вирубування чагарнику засобами малої механізації.
4. Забезпечити постійний контроль по недопущенню витрат на роботи, які не пов’язані з
утриманням меліоративних фондів. Забороняти витрачання бюджетних коштів на виконання
робіт понад встановлені ліміти.
5. Провести кущові наради з питань готовності зрошувальних систем до роботи у
2015 році.
6. Продовжувати роботу з водокористувачами по збільшенню площ поливу.
7. Разом з Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації проводити
роботу по передачі внутрішньогосподарських меліоративних систем до державної власності.
8. Продовжити роботу по встановленню в точках водовиділу сучасних приладів
водообліку.
9. Сприяти вирішенню на законодавчому рівні питання надання водних об’єктів в
оренду та відповідної плати за оренду водних об’єктів.
10. Контролювати хід виконання Регіональної програми розвитку водного господарства
та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Запорізькій області на період до
2021 року, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 28.03.2013 № 26, а також
виконання рішення Запорізької обласної ради від 26.12.2013 №14 «Про затвердження програми
екологічного оздоровлення басейну річки Молочна, відновлення її гідрологічного режиму,
благоустрою та збереження біорізноманіття».
11. В цілях запобігання надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
передбачити складання паспортів підтоплених, періодично і потенційно підтоплених сільських
населених пунктів з постійно діючою електронною картою (Маріnfo).

12. Проводити роботу з раціоналізаторської діяльності, організовувати технічне
навчання. Забезпечити виконання завдання з розробки та впровадження раціоналізаторських
пропозицій.
13. Вдосконалення інформаційно - пошукової системи водних об’єктів на території
області.
14. Забезпечити виконання завдань спільного наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України і Держводагентства від 06.01.2015 № 6/1 "Про підготовку
меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних машин до роботи у 2015 році".
15. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.11.2013 № 975-р «Про затвердження плану заходів щодо розширення площ зрошуваних
земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до
2017 року».
16. Продовжити роботу щодо недопущення знищення об’єктів інженерної
інфраструктури меліоративних систем, демонтажу і розкрадання поливних систем, особливо
металевих трубопроводів, дощувальної техніки та облицювальних плит.
17. Продовжити роботу по встановленню трансформаторів власних потреб на насосних
станціях, де вони не передбачені проектом.
18. Згідно з затвердженим планом організаційно-технічних заходів щодо економії
паливно-енергетичних ресурсів та коштів на їх оплату в 2015 році зекономити 4,7 млн.
кВт. год., на суму 18,0 млн. грн., з них на оплату електроенергії за рахунок використання
багатотарифного обліку у сумі 12,0 млн. грн.
19. Для забезпечення надійної роботи обладнання насосних станцій продовжити роботу
по встановленню реле захисту електродвигунів, всього планується встановити в 2015 році –
25 шт.
20. Посилити роботу по залученню коштів на виконання заходів Регіональної програми
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в
Запорізькій області на період до 2021 року.
21. Провести нараду-семінар з питань управління водними ресурсами та водообліку,
функціонування диспетчерської служби з підвідомчими організаціями.
22. Забезпечити сучасними автоматизованими робочими місцями 100% фахівців служби
охорони праці.
23. Забезпечити постійний контроль та проводити заходи щодо ефективності
використання автотранспортних засобів та механізмів в підвідомчих організаціях.
24. Удосконалити систему управління ЦЗ (цивільного захисту) в підвідомчих
управліннях облводресурсів, при цьому особливу увагу звернути на проведення об’єктових
навчань з відпрацюванням питань:
- зменшення наслідків небезперечних явищ;
- захист обладнання і споруд об’єктів;
- організація та проведення екстреної евакуації та первинного життєзабезпечення
працівників.
25. Систематично проводити заходи з профілактики виробничого травматизму, які
включають в себе:
– атестацію робочих місць, за умовами праці;
– впровадження системи сертифікації організації робіт з охорони праці;
– навчанні та інструктажі;
– підвищення кваліфікації.
26. Дотримуватись при виконанні експлуатаційних заходів вимог нормативних актів
щодо охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки та санітарної гігієни.
27. Продовжити роботу з проведення технічного огляду і опосвідчення
вантажопідіймальних механізмів.
28. Разом з Мелітопольською та Кам’янсько-Дніпровською технічними школами
забезпечити навчання працівників робітничих професій для виконання ремонтноексплуатаційних робіт за затвердженими тематичними планами навчання.
29. Провести Всесвітній День води, День Довкілля, День Дніпра та День малої річки з
залученням органів місцевого самоврядування та зацікавлених організацій.
30. Прийняти участь у 13 Міжнародному водному форумі «AQUA UKRAINE – 2015».

