Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності
Радомишльського міжрайонного управління водного господарства
за 2015 рік (відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від
11.02.2015 р. №116)
Радомишльське МУВГ за 2015 рік спрямувало свою діяльність на
забезпечення потреб населення та галузей економіки в зоні діяльності
управління у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення
працездатності міжгосподарської меліоративної мережі.
Робота управління у поточному році спрямована на виконання завдань
наказу Житомирського облводресурсів від 04.02.2015р. №9 “Про основні
напрямки роботи та завдання експлуатаційних водогосподарських
організацій
у 2015 році”.
На виконання вищезгаданого наказу Радомишльським міжрайонним
управлінням видано наказ від 14.02.2015р. № 22 „Про основні напрямки роботи
та завдання експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу по
Радомишльському МУВГ у 2015 році”, яким доведені завдання по всім основним
показникам року.
Управлінням за 2015 рік збільшено обсяги ремонтно-доглядових робіт.
Радомишльським міжрайонним управлінням водного господарства за
поточний рік виконано всі показники.
Очищення міжгосподарських каналів від замулення становить 8,3 тис.м³,
це складає 138% від річного плану та 101% у порівнянні з відповідним періодом
минулого року.
Очищення внутрішньогосподарської мережі становить 2,0 тис.м³.
Відремонтовано 143 гідротехнічних споруд, це складає 101% до
минулорічного періоду та 174% до річного плану 2015 року.
За 2015 рік виконано поточного ремонту на суму 194,2 тис.грн, в тому числі
за рахунок коштів загального фонду 0,8 тис.грн. та коштів спеціального фонду
193,4 тис.грн.
Відновлення та виконання ремонтних робіт на гідропостах та проведення
замірів рівнів ґрунтових вод на спостережуваних свердловинах, дає можливість
оперативно і своєчасно проводити двобічне регулювання на системах.
Укладено 12 договорів на площі 4,1 тис.га на суму 14,3 тис.грн. з
сільгоспвиробниками про надання послуг із зволоження меліорованих земель.
Проводилось поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на
меліорованих землях, поліпшувався естетичний вигляд бази управління та
дільниць.
На базі Житомирського міжрайонного управління водного господарства

відбулась нарада-семінар начальників та спеціалістів експлуатаційних дільниць
управлінь водного господарства облводресурсів, на якій були розглянуті питання,
щодо виконання експлуатаційних заходів у вегетаційний період 2015 року та
підготовки експлуатаційних дільниць до роботи в осінньо-зимовий період 2015 –
2016 років.
Управління забезпечило безпечні умови праці та не допустили випадків
виробничого травматизму, пожеж та дорожньо-транспортних пригод.
На виконання наказу Житомирського облводресурсів від 30.06.2015 року
№53 «Про забезпечення підготовки підвідомчих організацій Житомирського
облводресурсів до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2015-2016 років».
На виконання вищезгаданого наказу Радомишльським міжрайонним
управлінням видано наказ
від 9.07.2015 року № 44 «Про забезпечення
підготовки управління до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2015-2016 років.
Протягом року 2015 року робота управління спрямовувалася на
забезпечення водними ресурсами населення та галузей економіки в умовах
низької водності.
Для забезпечення населення та галузей економіки водою у повному обсязі
встановлені оптимальні режими питних водосховищ, які забезпечили в умовах
маловоддя проточність водосховищ та мінімальні санітарно-екологічні попуски.
У зв'язку із високою температурою поверхневої води до 17-25°С вміст
розчиненого кисню у питних водосховищах знизився до величин 4,76 11,20 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.
Спостерігалось коливання гідрохімічних показників, як в одну так і в іншу
сторони, спричинене інтенсивним «цвітінням» поверхневої води, сезонними
несприятливими погодними умовами – суха, без опадів, спекотна і майже
безвітряна погода, а також зниження водності.
Значний вплив на якісний стан поверхневих вод в умовах низької водності
зазнали у першу чергу мілководні водосховища Візнянське на р.Візня.
Обсяг власних надходжень Радомишльського МУВГ за 2015 рік склав 579,4
тис.грн. З них: 442,9 тис.грн. за надання послуг, пов'язаних з виконанням
земляних робіт; 73,3 тис.грн надійшло від надання послуг, пов'язаних з
використанням транспортних засобів, які перебувають на балансі управління.
Надавались інші послуги відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 №1101 на суму 63,2 тис.грн., 40,1 тис.грн. надійшло від надання послуг оренди майна.
За 2015 рік 363,1 тис. грн. власних надходжень було направлено на
утримання водогосподарського комплексу.
Основними замовниками послуг є сільські та селищні ради
Радомишльського району та підприємства, а саме: ВАТ «ПБК Радомишль»,

Радомишльський ДЛМГ.
Штатна чисельність працівників Радомишльського МУВГ у 2015 році по
загальному фонду складає 110 чоловік, по спеціальному фонду - 8 чоловік. Фонд
оплати праці штатних працівників Радомишльського МУВГ становить
2013,5 тис.грн., середньооблікова кількість штатних працівників - 94 чол.,
та середньомісячна заробітна плата працівників склала 1837,0 грн. (в тому числі
керівників та їх заступників – 2564,0 грн.). Заборгованість із виплати заробітної
плати відсутня.

За 2015 рік управлінням внесено до бюджету 340,0 тис.грн. платежів та
податків, у тому числі до Державного бюджету – 75,2 тис.грн.
Без застосування процедур закупівель за 2015 рік укладено 39 договорів.
Фактичні видатки за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг
становили – 495,4 тис.грн.
З метою забезпечення громадян своєчасною, точною та об'єктивною
інформацією щодо прозорості діяльності управління у звітному періоді
проводилось висвітлення власної діяльності у засобах масової інформації,
зустрічах у трудових колективах, сільських і селищних радах, школах та
навчальних закладах.
За 2015 рік надруковано 8 статей в районних газетах в зоні діяльності
управління, прийнято участь у 95 нарадах районних держадміністрацій, міських,
районних та сільських радах, засіданнях комісій з техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, прочитано 4 доповіді в навчальних закладах.

