
Про підсумки діяльності Сумського облводресурсів 

за 1 квартал 2018 року 

Робота водогосподарських організацій у звітному періоді була 

направлена на забезпечення працездатності і збереження державних  

меліоративних фондів, створення умов для нормальної життєдіяльності 

населення, ефективного використання осушених сільськогосподарських угідь 

та забезпечення водними ресурсами усіх галузей економіки області.  

 За бюджетною програмою «Експлуатація державного 

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» із 

загального фонду державного бюджету виділено коштів 6,1 млн. грн. 

Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала  

350 чол.  

Фонд оплати праці штатних працівників  – 3 966,6 тис.грн. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за звітний 

період склала – 3777 грн., у тому числі ІТП – 5110 грн., робітників –3270 грн. 

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 

Сумське облводресурсів надає платні послуги відповідно до Постанови 

КМУ від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження Переліку платних послуг, які 

надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління 

Державного агентства водних ресурсів». 

 Доходи від надання  платних послуг склали 389,4 тис.грн., в т.ч.: від 

оренди майна надійшло 116,5 тис.грн., від реалізації майна – 49,6 тис.грн. 

Частина доходів  отримано від надання платних послуг з використанням  

механізмів та транспортних засобів склала 117,1 тис.грн. або 30 %. 

У зв’язку з обмеженим фінансуванням з державного бюджету, на 

покриття дефіциту загального фонду були залучені кошти спеціального 

фонду на проведення поточного ремонту, на придбання паливно-мастильних 

матеріалів та інші видатки в сумі 223,1 тис.грн. 

Згідно фінансової звітності за 1 квартал 2018  року: 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду: 

- за КЕКВ 2210 склала 9 796,91 грн. – попередня оплата періодичних 

видань, 

-  за КЕКВ 2273 склала 9 221,69 грн.- попередня оплата за електроенергію. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду склала по КЕКВ 2250 - 

2252,00 грн.  

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду за коштами, 

отриманими як плата за послуги на звітну дату склала 15 877,65 грн., з неї 

8 000,00 грн. – прострочена заборгованість. 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату за 

доходами склала 21 336,80 грн. – це отримані аванси від замовників на 



надання послуг. Кредиторська заборгованість за видатками складає 3 024,00 

грн., прострочена заборгованість. 

Сума збору за спеціальне водокористування по Сумській області за І 

квартал 2018 року становить 2 826,1 тис. грн., що більше за відповідний 

період минулого року на 228,5 тис. грн. 

Управлінням підготовлено 101 проект дозволів на 

спецводокористування, у тому числі 28 проектів відмов у видачі. 

Надходження за оренду водних об’єктів склало 33,5 тис.грн., що 

більше за відповідний період минулого року на 1,8 тис. грн. 

 За 1 квартал 2018 року за участю управління розроблено 6 стендів з 

наочною інформацією про роботу відділів водних ресурсів, проведено 12 

заходів з популяризації екологічних знань, підготовлено 13 публікації в 

засобах масової інформації. 

Мережа спостережень поверхневих вод області складається із 25 

створів на 12 водних об’єктах. Управлінням виконано 860 вимірювань якості 

води. За результатами аналітичних визначень рівень забруднених 

поверхневих вод у порівнянні з минулим роком істотно не змінився.  

Виконано робіт з поточного ремонту на загальну суму 97,1 тис. грн.  З 

початку року на  каналах, греблях та дамбах видалено чагарникової 

рослинності на площі 64,8 га. відкритих осушувальних каналів. В звітному 

періоді укладено договорів на зволоження меліорованих сільгоспугідь на 

площі 0,6 тис. га. на суму 9,0 тис.грн. 

На виконання природоохоронних заходів в області було залучено 

278,1 тис. грн. за рахунок фінансування з бюджетів усіх рівнів крім 

державного. 

У своїй роботі служба охорони праці Сумського облводресурсів 

керувалася Законами України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», 

Кодексом цивільного захисту України  а також відповідними актами 

Кабінету Міністрів України, наказом Держводагентства України від 

14.03.2018 р. № 106 , та наказом Сумського облводресурсів  від 23.03.2018 р.  

№ 32. 

На забезпечення виконання заходів з охорони праці в Сумському 

облводресурсів за 1 квартал 2018 року витрачено 89,9 тис. грн. Протягом 

звітного періоду випадків виробничого травматизму, профзахворювань, 

порушень правил пожежної та дорожньої  безпеки не трапилося. 

Спеціалістами Мелітопольської технічної школі проведено навчання по 

робітничих спеціальностях. За даний період пройшли навчання 7 працівника.  

За звітний період 2018 року для висвітлення на веб-сайті було 

підготовлено 79 публікацій. 
















