Результати роботи Запорізького облводресурсів
за 9 місяців 2017 року
Запорізьке обласне управління водних ресурсів протягом ІІІ кварталу
2017 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, для
забезпечення подачі води на зрошення відповідно протоколів намірів на
поливи.
Укладено договорів про надання платних послуг з подачі води на площу
45,1 тис. га.
Протягом ІІІ кварталу 2017 року управліннями облводресурсів
виконувалась подача води на зрошення 458 водокористувачам, підприємствам,
садово-городнім товариствам та жителям сіл області. Протягом цього періоду
по області полито – 48,4 тис. га, в т.ч.: на держсистемі – 45,2 тис. га; на землях
-"супутниках" – 3,2 тис. га.
Проведено – 278,1 тис. гектаро-поливів, всього подано – 117,2 млн.м 3
води, в т.ч.: на держсистемі – 114,0 млн.м3; землях -"супутниках" – 3,2 млн.м3,
крім того у Херсонську обл. подано – 11,7 млн.м3. Середня зрошувальна норма
– 2420 м3/га.
Водогосподарськими організаціями за ІІІ квартал 2017 року виконані
роботи з капітального ремонту на суму – 472,3 тис. грн. та поточного ремонту
на суму – 3234,3 тис. грн.
Капітальний ремонт виконувався за рахунок:
- наявних матеріалів – 12,8 тис. грн.
- коштів спеціального фонду – 459,5 тис. грн.
Поточний ремонт виконувався за рахунок:
- загального фонду – 17,3 тис.грн.
- спеціального фонду – 2095,1 тис.грн.
- наявних матеріалів – 1121,9 тис.грн.
Впродовж 9 місяців 2017 року відремонтовано 1102 гідротехнічних
споруд, виконано роботи з очищення міжгосподарських каналів від замулення в
обсязі 22,2 тис.м3, виконано бетонні роботи в обсязі 94,7 м3.
За 9 місяців 2017 року виконувались доглядові роботи на
водогосподарських об’єктах, а саме вирубування чагарнику на площі
467,5 га, в тому числі засобами малої механізації 216,4 га.
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З метою забезпечення своєчасної підготовки до ремонтного періоду 20172018 років, підвідомчі організації облводресурсів почали виконувати 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 2017 року, управління визначать обсяги ремонтних
робіт, які необхідно виконати при підготовці до поливного сезону 2018 року.
Згідно з наказом Державного агентства водних ресурсів України від
10.01.2017 №2 "Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації
водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році" станом на 01.10.2017
виконані роботи:
- очищення від мулу 22,2 тис.м3 (69% плану – 32,0 тис.м3),
- очищення від рослинності 1600,0 га (107% плану – 1500,0 га),
- ремонт гідротехнічних споруд 1102 од. (73% плану – 1500 од.),
- ремонт насосно-силових агрегатів 187 од. (21% плану – 895 од.),
- проведення моніторингу меліорованих земель та прилеглих до них
територій 297,0 тис. га (125% плану – 238,0 тис. га).
За рахунок застосування багатотарифного обліку електроенергії
впродовж 9 місяців 2017 року досягнута економія бюджетних коштів на оплату
за електроенергію в сумі 24,3 млн. грн.., що складає 110% від плану.
По заходам з енергозбереження в 2017 році заплановано заощадити 4,87
млн.кВт*год на суму 7,5 млн. грн. Фактично зекономлено за звітний період 4,4
млн. кВт*год на суму 6,7 млн. грн., що складає 89% від плану.
Протягом 9 місяців 2017 року фахівцями облводресурсів та підвідомчих
організацій було обстежено 318 км малих річок, 87 ставків,
13 водосховищ, 181 гідротехнічна споруда.
За оперативними даними органів місцевого самоврядування та за даними
райдержадміністрацій станом на 01.10.2017 на території області налічується
1207 ГТС на ставках та водосховищах, які розташовані на малих та середніх
річках області, в тому числі 30 ГТС передано в оренду, 342 ГТС – у власності,
865 ГТС – безгосподарні, із них 317 ГТС використовується орендарями земель
водного фонду або водного об’єкту.
Відповідно до чинного законодавства облводресурсів до 01.07.2013
погоджував договори оренди водних об’єктів. Станом на 01.10.2017 в області
укладено 317 договорів оренди водних об’єктів та земель водного фонду (26%
від наявних 1206 водних об’єктів), із них 58 (18%) водних об’єктів оформлені
договорами на землі водного фонду, погоджено обласним управлінням 259
(82%) договорів оренди на водні об’єкти.
На виконання наказу Держводагентства від 01.03.2016 №32 "Про
підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за 2016 рік та
заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у І кварталі 2017
року" за 9 місяців 2017 року управлінням було розроблено всього 248 режимів
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роботи водосховищ і ставків, в т.ч. 239 - наданих в користування на умовах
оренди.
Впродовж 9 місяців 2017 року 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 Запорізька гідрогеолого-меліоративна експедиція проводить
згідно програми робіт на 2017 рік, погодженою Запорізьким облводресурсів і
затвердженою Держводагентством України. Виконання плану гідрогеологомеліоративних робіт за 9 місяців 2017 року склало 125% (план 237,1 тис.га,
факт 297,0 тис.га).
В 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 не солонцюваті.
Протягом 9 місяців 2017 року апарат облводресурсів та підвідомчі
організації працювали над збільшенням обсягів надання платних послуг
юридичним та фізичним особам. За звітний період на спеціальні рахунки
організацій облводресурсів надійшло 129827,7 тис. грн., що майже на 50
відсотків більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Проводилась системна робота по забезпеченню виплати заробітної плати,
використовуючи кошти спеціального фонду на ці цілі. Фактично використаний
фонд оплати праці за 9 місяців 2017 року складає
62700,4 тис. грн., в
тому числі загальний фонд – 54654,7 тис. грн., спеціальний фонд – 8045,7 тис.
грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.
Загальна чисельність штатних працівників загального фонду на
01.10.2017 складає 1901 чол. Середньомісячна заробітна плата штатних
працівників, які утримуються за рахунок коштів загального фонду за звітний
період склала 3469 грн., в тому числі ІТП – 4608 грн., робітників - 3097 грн. У
зв’язку з нестачею фінансування по загальному фонду заробітна плата
працівників з урахуванням виплат спеціального фонду складає - 3696 грн. в т.ч.
ІТП – 4940 грн., робітників – 3290 грн.
За 9 місяців 2017 року Держводагентством профінансовано з державного
бюджету 84,3 млн. грн. на роботу меліоративного комплексу облводресурсів. За
звітний період до зведеного бюджету сплачено
19,1 млн. грн., в тому
числі до державного бюджету – 8,0 млн. грн., до місцевого бюджету – 11,1 млн.
грн. Недоїмок до бюджету та державних цільових фондів немає.
Запорізьким облводресурсів та підвідомчими організаціями постійно
ведеться систематична робота щодо залучення коштів місцевих бюджетів та
інших джерел на утримання та розвиток водогосподарського комплексу. За
9 місяців 2017 року на водні проблеми в області з усіх джерел фінансування
3

було залучено 174,3 млн.грн., у тому числі з місцевих бюджетів –
84,5 млн.грн., з державного – 89,8 млн.грн.
До обласного бюджету за користування водними об’єктами на умовах
оренди за 9 місяців 2017 року надійшло 1009,9 тис.грн.
За 9 місяців 2017 року Запорізьким облводресурсів розглянуто
82 звернення, з яких:
1 звернення сектору територіального органу Держводагентства в
Запорізькій області, пов’язане з погодженням робочого проекту щодо перетину
притоки р. М.Московка лінійною спорудою;
8 паспорти водних об’єктів у межах області попередньо погоджені та
направлені на погодження у Держводагентство;
по 73 зверненнях надані роз’яснення та необхідна інформація.
Облікова чисельність по Запорізькому облводресурсів станом на
01.10.2017 складає 1821 чол., з них 456 чол. керівники та спеціалісти. Молоді
віком до 35 років працює 325 чол. (18%).
В Державному інституті управління та економіки водних ресурсів
підвищили кваліфікацію 10 фахівців.
Підготовка
і
підвищення
кваліфікації
кадрів
проводиться
Мелітопольською технічною школою. За 9 місяців 2017 року пройшли
підготовку і підвищення кваліфікації 1199 чол., з них керівники і спеціалісти –
114 чол., робітники – 1058 чол.
За 9 місяців 2017 року 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 та виробничого середовища в системі Держводагентства.
Постійно, згідно з графіком, 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 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.
4

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,
виконувались роботи з дотримання санітарних норм у службових та
виробничих приміщеннях.
Згідно з нормами всі працівники підвідомчих організацій безкоштовно
забезпечувалися спеціальним одягом та взуттям (забезпеченість склала 94% та
79% відповідно), іншими засобами індивідуального захисту, знешкоджуючими
та мийними засобами (100% забезпеченості).
Витрати на охорону праці у звітному періоді склали 511,2 тис.грн., при
цьому витрати на одного працівника склали 288,3 грн.
Протягом І - ІІІ кварталів 2017 року нещасних випадків на виробництві,
пожеж, займання та дорожньо-транспортних пригод не було.
У пресі обласного та місцевого рівнів були видані статті з питань
раціонального використання водних ресурсів, захисту від підтоплення
населених пунктів та сільгоспугідь, експлуатації меліорованих земель.
З 2011 року Запорізькою обласною громадською організацією
"Товариство меліораторів і водогосподарників" один раз на квартал видається
газета "Водогосподарник Запоріжжя". Крім того, Якимівським міжрайонним
управлінням 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.
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