
 
Додаток 1 

РЕЄСТР  

публікацій у засобах масової інформації 
 

№ 

п/п 

 

Найменування  

організації 

Дата 

публікації 

Найменування  

Назва засобів 

масової інформації 

Назва статті, прізвище І.Б. автора, 

виступаючого 

 2 3 4 5 
1 Ємільчинське  УВГ 23.02.2018 Газета «Народна 

трибуна» 

№8 

«Щодо технічного стану гідротехнічної 

споруди на  водному об'єкті  в с.Куліші 

Ємільчинського району В.Убортянської 

ОС», в.о. начальника управління                  

О.Жабровець 

 

Додаток 2 

Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                                       
 

Кіл

ькіс

ть 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

Дата  Назва  

теми 

1 2 3 4 5 

1 Облводресурсів Начальник 

управління 

В.Азима 

01.02.2018 Нарада на базі Новоград-Волинського  МУВГ  

«Щодо оптимізації структури управління, 

підсумки роботи за 2017 рік та заходи щодо 

ефективного функціонування управління у  

І кварталі 2018 року» 

2 Облводресурсів Начальник 

управління 

В.Азима 

07.02.2018 Нарада на базі Овруцького МУВГ  «Щодо 

оптимізації структури управління, підсумки 

роботи за 2017 рік та заходи щодо ефективного 

функціонування управління у І кварталі 2018 

року», проведення  зустрічі з керівництвом 

Овруцького району та  Овруцької об’єднаної 

територіальної громади  

3 Облводресурсів Начальник 

управління 

В.Азима 

06.02.2018 

 

Тематична зустріч з  працівниками органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівниками державних 

підприємств, установ та організацій в Центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

Житомирської обласної ради з питань 

«Дотримання водного законодавства» 

4 Облводресурсів Начальник 

управління 

В.Азима 

13.02.2018 Засідання комісії з контролю за виконанням умов 

контрактів, укладених з керівниками підвідомчих 

організацій 

5 Облводресурсів Начальник 

управління 

В.Азима 

15.02.2018 м. Дніпро. Участь у засіданні колегії 

Держводагентства : 

1. Про підсумки діяльності водогосподарської 

галузі у  2017 році; 

2. Щодо пропозицій до пріоритетів діяльності 

водогосподарських організацій на 2018 рік  

6 Облводресурсів Начальник 

управління 

В.Азима; 

Начальники 

відділів 

облводресурсів; 

Начальники 

підвідомчих 

організацій 

19.02.2018 Нарада  на базі Житомирського ОВР  «Щодо 

підсумків колегії Держводагентства від 

15.02.2018 року та основні пріоритети діяльності 

водогосподарських організацій  області на 2018 

рік» 

7 Облводресурсів Начальник 

управління 

В.Азима 

23.02.2018 Засідання комісії Житомирської ОДА по розгляду 

звернень підприємств, організацій установ і 

громадян щодо надання в користування 

http://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2018/02/1.jpg
http://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2018/02/1.jpg
http://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2018/02/1.jpg
http://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2018/02/1.jpg
http://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2018/02/1.jpg


земельних ділянок та водних об’єктів 

8 Облводресурсів Заступник 

начальника 

управління 

О.Микитин 

06.02.2018 

13.02.2018 

20.02.2018 

27.02.2018 

Засідання комісії Житомирської ОДА: «Щодо  

надання, переоформлення та анулювання ліцензії 

у галузях централізованого водопостачання, 

водовідведення та теплопостачання» 

9 Облводресурсів Заступник 

начальника 

управління 

О.Микитин 

08.02.2018 Засідання комісії Житомирської ОДА: «Щодо  

підбиття підсумків роботи у сфері цивільного 

захисту у 2017 році та визначення завдання на 

2018 рік » 

10 Облводресурсів Заступник 

начальника 

управління 

О.Микитин 

13.02.2018 Чергове засідання обласної комісії з питань ТЕБ 

та НС «Щодо стану накопичення та використання 

матеріальних резервів в області усіх рівнів, 

створених для запобігання та ліквідації наслідків 

НС техногенного та природного характеру» 

11 Облводресурсів Заступник 

начальника 

управління 

О.Микитин 

28.02.2018  Проведення лекції в Центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ та організацій «Дотримання 

водного законодавства» 

12 Облводресурсів Заступник 

начальника 

відділу ВЕМС 

А.Бєляк; 

Головний 

бухгалтер  

В.Берестівська; 

Начальник 

ВВВР та МВ 

М.Шкльода  

05.02.2018 

12.02.2018 

26.02.2018 

Навчання серед працівників апарату ОВР: 

«Меліорація земель в Україні»; 

«Процедура державних закупівель»; 

«Встановлення меж річкових басейнів, 

водогосподарських ділянок» 

 

13 Облводресурсів Інспектор з 

кадрів 

Н.Кобилинська 

19.02.2018 Навчання серед працівників апарату ОВР: 

«Просвітницький проект «Я маю право!» у 2018-

2019 роках» 

14 Бердичівське МУВГ Начальник 

управління 

В.Наумчук 

 

Лютий Участь у  нарадах Бердичівської, Ружинської, 

Попільнянської, Андрушівської та Любарської  

РДА «Щодо готовності управлінь, відділів  

райдержадміністрації, установ, організацій 

району до пропуску льодоходу, повені та паводків 

у 2018 році» 

15 Бердичівське МУВГ Інженер з ВВР  

С.Канарський 

27.02.2018 Нарада з головами сільських і селищної рад щодо  

передачі гідротехнічних споруд Ружинського 

району, які не мають власників у комунальну 

власність  

16 Ємільчинське  УВГ В. о. начальника 

управління                  

О.Жабровець 

 

23.02.2018 Нарада в Ємільчинській РДА «Про розгляд 

звернень с/г підприємств району про надання 

дозволів на розробку (затвердження) технічної 

документації для надання  в оренду 

невитребуваних часток земельних паїв»  

17 Ємільчинське  УВГ В. о. начальника 

управління                  

О.Жабровець 

 

28.02.2018 Участь у нараді  Ємільчинської РДА «Щодо 

готовності до роботи меліоративних систем у 

2018 році; заключення договорів на подвійне 

регулювання з водокористувачами меліорованих 

земель на 2018 рік; виділення коштів на 

утримання в/г меліоративної мережі району на 

поточний рік та ін.» 

18 Новоград-Волинське 

МУВГ 

Спеціалісти 

управління 
05- 

16.02.2018 

Проведення бесід з головами сільських та 

селищних рад  «Щодо надання пільг на сплату 

земельного податку». (15 бесід) 

19 Новоград-Волинське 

МУВГ 

Начальник 

управління 

І. Бонковський;  

Головний 

інженер  

21.02.2018 Спільне штабне тренування на тему: «Проведення 

комплексу необхідних заходів у разі загрози або 

виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

пропуском весняної повені, льодоходу та 

дощових паводків» 



С. Руднєв ; 

спеціалісти 

управління 

20 Олевське УВГ Головний 

інженер  

А.Савчук 

07.02.2018 Участь у нараді управління агропромислового 

розвитку «Щодо надання послуг 

сільськогосподарським товаровиробникам, які 

використовують меліоративні землі з технічного 

обслуговування в/г мережі та впровадження 

заходів з підвищення ефективності їх 

використання» 

21 Олевське УВГ Головний 

інженер 

А.Савчук , 

Головний 

гідротехнік 

А.Зеленцов  

09.02.2018 Нарада з на базі Білокоровицької ОТГ «Щодо 

підготовки до пропуску весняної повені та 

проведення обстеження технічного стану 

гідроспоруд водних об’єктів» 

22 Олевське УВГ Начальник 

управління 

З.Шиш 

12.02.2018 Нарада на базі Олевської ОТГ по питанню 

можливості розчищення русла  р. Уборть  

23 Олевське УВГ Головний 

інженер 

А.Савчук , 

Інженер 

гідротехнік 

А.Лозко 

12.02.2018 Нарада з на базі Олевської ОТГ «Щодо виконання 

заходів для попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій під час проходження 

льодоходу та весняної повені» 

24 Олевське УВГ Начальник 

управління 

З.Шиш 

22.02.2018 Чергова сесія районної ради «Щодо виконання 

Програми економічного і соціального розвитку  

району за 2017 рік  та делегованих повноважень; 

про затвердження районних програм та ін.»  

25 Радомишльське 

МУВГ 

Начальник 

Радомишльської 

ЕД 

Т. Кошка 

01- 

05.02.2018 

Проведення бесід з головами Потіївської ОТГ, 

Вишевицької ОТГ, Кочерівської с.р.,  Забілоцької 

с.р., Радомишльської МОТГ Радомишльського 

району «Щодо надання пільг на сплату 

земельного податку» (всього 5 бесід) 

26 Радомишльське 

МУВГ 

Заступник 

начальника 

І.Соболевський 

Головний 

гідротехнік 

Радомишльської 

ЕД 

Л.Польська 

08.02.2018 

27.02.2018 

Коростишівська, Радомишльська РДА. 

Участь у  засіданні комісії ТЕБ та НС «Щодо 

стану водних об’єктів та гідроспоруд, створення 

аварійних запасів матеріалів для ліквідації 

можливих аварійних ситуацій при проходженні 

високих вод» 

27 Пулинське МУВГ Головний  

гідротехнік  

П.Мельничук 

20.02.2018 

27.02.2018 

Нарада в Романівській  РДА «Щодо питань 

пов’язаних з ситуаціями на водних об’єктах в 

період проходження паводку” 

28 Житомирське  МУВГ Начальник 

Черняхівської 

ЕД 

Л.Горлова 

Начальник 

Чуднівської ЕД 

В.Осадчук 

01.02.2018 

08.02.2018 

Черняхівська, Чуднівська РДА. Участь у  

засіданні комісії ТЕБ та НС «Щодо питань 

підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

поводків у 2018 році» 

29 Коростенське МУВГ В.о. головного 

інженера 

Михальчук В.А. 

13.02.2018 Нарада в Коростенській   РДА. «Щодо звітності 

територіальних громад Коростенського району» 

30 Коростенське МУВГ Провідний 

інженер  

В.Вдовенко 

19.02.2018 Нарада в Коростенській   РДА. «Щодо підготовки 

заходів до пропуску льодоходу в 2018 році» 

 

 

 


