Додаток 1

РЕЄСТР
публікацій у засобах масової інформації
№
п/п

1
1
2

Найменування
організації

Дата
публікації

Назва засобів
масової інформації

2

3

4

Новоград-Волинське
МУВГ

21.02.2019

Ємільчинське УВГ

23.02.2018

Газета «Час
Полісся»
№8
Газета «Народна
трибуна»
№8

Найменування
Назва статті, прізвище І.Б. автора,
виступаючого

5
«Економимо воду», за інформацією
Новоград-Волинського МУВГ
«Підтоплення не очікуємо, але до примх
погоди готуємось», начальник
Ємільчинської ЕД О.Жабровець

Додаток 2
Участь у пресконференціях, нарадах
Кількість
1
1

Найменування
організації
2
БУВР Прип’яті

Посада
Прізвище І.Б.
3
Начальник
управління
В.Азима

Дата
4
06.02.2019

2

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

07.02.2019

3

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

11.02.2019

4

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

12.02.2019

5

БУВР Прип’яті

20.02.2019

6

БУВР Прип’яті

7

БУВР Прип’яті

8

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима,
фахівці
управління
Начальник
управління
В.Азима
Начальник
управління
В.Азима
Заступник
начальника
управління
О.Микитин;
Начальник
відділу екноміки
М.Рибакова

21-22.
02.2019
28.02.2019

11.02.2019

Назва
теми
5
Нарада на базі Олевського МУВГ з питань
пріоритетних напрямів роботи водогосподарських
організацій, підготовки до пропуску повені,
виконання регіональної програми з розчистки та
регулювання русел річок Житомирської області
Участь у засіданні 22 сесії Житомирської обласної
ради:
-звернення Державної служби геології та надр
України щодо погодження надання спеціальних
дозволів на користування надрами;
-внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік
Нарада на базі Радомишльського МУВГ щодо
дотримання режимів роботи водосховищ та
ставків, підготовка водогосподарських об"єктів
до пропуску льодоходу, весняного водопілля і
паводків у 2019 році
Участь у засіданні комісії Житомирської ОДА по
розгляду звернень підприємств, організацій,
установ і громадян щодо надання в користування
земельних ділянок і водних об’єктів
Участь у Віче пам’яті для вшанування загиблих
учасників Революції Гідності, які віддали свої
життя за свободу і європейський вибір України
м.Львів. Участь у семінарі з питань реалізації
Законів України «Про оцінку впливу на довкілля»
та «Про стратегічну екологічну оцінку»
Участь у засіданні комісії з питань
розпорядження землями державної власності
несільськогосподарського призначення
Навчання серед працівників апарату БУВР
Прип’яті:
1.«Підготовка до пропуску паводку та повеней у
2019 році»
2. «Порядок складання, розгляду, затвердження
основних вимог до виконання кошторису
бюджетних установ»

9

БУВР Прип’яті

Начальник
відділу ВВР та
МВ М.Шкльода
Начальник
відділу ЕМС
О.Мозговенко
В.о. заступника
начальника
Р.Зінкевич;
інженергідротехнік
М.Дмитрук;
провідний
інженергідротехнік
С.Назарівський
Начальник
управління
В.Наумчук
Начальник
управління
В.Наумчук
Начальник
управління
В.Наумчук ,
в.о. заступника
начальника
Р.Зінкевич
Провідний
інженер з ВВР
М.Лужанський

10

Бердичівське МУВГ

11

Бердичівське МУВГ

12

Бердичівське МУВГ

13

Бердичівське МУВГ

14

Житомирське
МУВГ

15

Житомирське
МУВГ

16

Олевське МУВГ

17

Олевське МУВГ

Начальник
управління
З.Шиш

26.02.2019

18

Олевське МУВГ

Начальник
Ємільчинської
ЕД
О.Жабровець

26.02.2019

Провідний
інженергідротехнік
Коростенської
ЕД Р.Іллющенко
Начальник
управління
З.Шиш

25.02.2019

Навчання серед працівників апарату БУВР
Прип’яті:
1. «Складання водогосподарських балансів»
2. «Біологічна меліорація на водних об’єктах»

11.02.2019
12.02.2019
15.02.2019

Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС
районних адміністрацій щодо обстеження ГТС
водосховищ у Бердичівському, Попільнянському
та Любарському районах з метою підготовки до
пропуску весняного водопілля

18.02.2019

Участь у засіданні комісії з питань земельних та
водних відносин Бердичівської РДА

04.02.2019
25.02.2019

Участь в нарадах Бердичівської РДА щодо
використання водних ресурсів

28.02.2019

Участь в районній комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Бердичівської РДА щодо стану утримання
гідротехнічних споруд на водосховищах району
та їх готовність до пропуску льодоходу

Участь у роботі комісії з ТЕБ та НС
Житомирської РДА з питань:
-підготовки до пропуску льодоходу, повені та
паводків у 2019 році;
- про якість питної води в районі, централізоване
водопостачання с.Вислка Піч;
- стан пожежної безпеки в районі;
- стан готовності гідротехнічних споруд до
пропуску повені, стан готовності захисних споруд
та їх придатність до використання
11.02.2019 Участь у комісії з ТЕБ та НС Коростенської РДА
з питань підготовки до пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2019 році
21.02.2019

12.02.2019

Участь у нараді регіонального розвитку
Білокоровицької ОТГ:
-звіт голови Білокоровицької ОТГ за 2018 рік;
-соціально-економічний розвиток громади на
2019-2020 роки
Участь у роботі сесії Олевської районної ради:
-звіт голови про виконання Програми
економічного і соціального розвитку району за
2018 рік;
-про затвердження звіту з виконання районного
бюджету за 2018 рік;
-про внесення змін до районного бюджету на 2019
рік
Участь у нараді семінарі на базі Ємільчинської
РДА з питань:
- підготовки меліоративних земель до веснянопольових робіт;
- збереження елементів меліоративних систем;

19

Олевське МУВГ

Гол.інженер
А.Савчук

05.02.2019

20

Олевське МУВГ

11.02.2019

21

Олевське МУВГ

Головний
інженер
А. Савчук;
Інженергідротехнік
А.Лозко
Гол. інженер
А.Савчук

22

НовоградВолинське МУВГ

04.02.201908.02.2019

23

НовоградВолинське МУВГ

24

НовоградВолинське МУВГ

Інженеригідротехніки
С.Яворенко;
С.Стасюк;
Л.Яремчук;
О.Сліпчук;
А.Губенко
Начальник
управління
І.Бонковський
Начальник
управління
І.Бонковський

25

НовоградВолинське МУВГ

Інженер з ОП
З.Василевич

20.02.2019 26.02.2019

26

Радомишльське
МУВГ

12.02.2019

27

Радомишльське
МУВГ

Заступник
начальника
І.Соболевський;
Гол. гідротехнік
Коростишівського р-ну
Л.Польська;
Гол. гідротехнік
Малинського
р-ну
М.Дученко;
Гол. гідротехнік
Брусилівського
р-ну
М.Гребенюк
Начальник
Овруцької ЕД
К.Майгун

22.02.2019

05.02.2019

20.02.2019

13.02.2019

-заключення договорів на подвійне регулювання
Проведення бесід серед громади с. Лопатичі
Олевського району щодо дотримання режиму
роботи Лопатицького водосховища на час
проходження повені
Проведення бесід серед громади с. Тепениця
щодо обстеження технічного стану гідроспоруд
водних об’єктів на території громади

Проведення наради на базі Білокоровицької ОТГ
по питанню дотримання протипожежних заходів
та заборони спалювання сухої трави на площах
громади
Проведення бесід серед голів сільських та
селищних рад щодо надання пільг на сплату
земельного податку (15 бесід)

Участь у комісії з питань ТЕБ та НС НовоградВолинської РДА «Про підготовку до пропуску
повені та паводку у 2019 році»
Збори з працівниками Новоград-Волинського
МУВГ щодо вшанування Героїв Небесної Сотні,
які загинули за свободу українського народу під
час Революції Гідності
Періодичне навчання та перевірка знань
працівників Новоград-Волинського МУВГ з
питань охорони праці, електробезпеки та
пожежної безпеки
Участь у нарадах ТЕБ та НС Радомишльської,
Коростишівської, Малинської та Брусилівської
райдержадміністрацій з питань підведення
підсумків комісійної перевірки стану готовності
до пропуску весняної повені та дощових паводків
потенційно небезпечних водних об’єктів

Нарада ТЕБ та НС з питань підведення підсумків
комісійної перевірки стану готовності до
пропуску весняної повені та дощових паводків
потенційно небезпечних водних об’єктів

