Додаток 1

РЕЄСТР
публікацій у засобах масової інформації
№
п/п

Найменування
Найменування
організації

Дата
публікації

1

2

3

1

Радомишльське МУВГ

09.07.2019

Інтернет газета
«Радомишль інфо»

2

Радомишльське МУВГ

12.07.2019

Коростишівська
газета

3

Радомишльське МУВГ

25.07.2019

«Овруцький
голос»

4

Олевське МУВГ

26.07.2019

«Незалежна»
№ 30

Назва засобів масової
інформації
4

Назва статті, прізвище І.Б. автора,
виступаючого
5
«У Радомишлі оберігають воду з
цілющого джерела – працівники
водного господарства провели
толоку», начальник управління
П.Іщук
«Щоб не всихали джерела та
струмки», провідний гідротехнік
Радомишльської ЕД Л.Польська
«Матвіївська криниця»,
інженер з ВВР Овруцької ЕД
Н.Левчишина
«До відома населення району»,
головний інженер А.Савчук
Додаток 2

Участь у пресконференціях, нарадах
Кількість
1
1

Найменування
організації
2
БУВР Прип’яті

Посада
Прізвище І.Б.
3
Начальник
управління
В.Азима,
Фахівці
підвідомчих
оганізацій та
БУВР Прип’яті
Начальник
управління
В.Азима

2

БУВР Прип’яті

3

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

4

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима,
начальники
підвідомчих
організацій,
начальники
відділів БУВР
Прип’яті

Дата
4
07.07.2019

09.07.2019

29.07.2019

30.07.2019

Назва
теми
5
м.Київ, парк «Наталка», сад каменів.
Участь у масштабному екологічному заході
«Міжнародний день Дніпра -2019»

Засідання 24 сесії обласної ради:
1.Про розгляд звернень Державної служби
геології та надр України щодо погодження
надання спеціальних дозволів на користування
надрами;
2.Питання комунальної власності
Нарада на базі Новоград-Волинського МУВГ:
1.Представлення колективу управління
призначеного Держводагентством начальника
управління О.Горбонос;
2. Про виконання основних пріоритетів
діяльності колективом управління протягом
2019 року
Колегія БУВР Прип’яті:
1.Про аспекти водного менеджменту в
управліннях водного господарства БУВР
Прип’яті у І півріччі та основні завдання на ІІІ
квартал 2019 року;
2.Про хід проведення аналізу використання
основних фондів управліннями водного
господарства(передача в комунальну власність,
приватизація, передача с/г землекористувачам та
списання, а також впровадження системи робіт на
основі аутсорсингу);

3.Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період
2019-2020 років
Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС
щодо забезпечення протипожежного захисту
об’єктів аграрного сектору економіки під час
збирання, переробки та зберігання продукції
врожаю 2019 року
Участь у засіданні комісії з питань
розпорядження землями державної власності
несільськогосподарського призначення
Участь у семінарі з питань водокористування для
досягнення ефективного водного менеджменту за
участі технічних експертів США

5

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

17.07.2019

6

БУВР Прип’яті

23.07.2019

7

БУВР Прип’яті

8

Бердичівське МУВГ

9

Бердичівське МУВГ

Заступник
начальника
О.Микитин
Начальник
відділу ВК та
МВ
М.Шкльода
Начальник
управління
В.Наумчук
Начальник
управління
В.Наумчук

10

Бердичівське МУВГ

30.07.2019

11

Житомирське
МУВГ

Начальник
Андрушівської
ЕД
О.Павлушко
Провідний
інженергідротехнік
Хорошівської
ЕД Н.Іщук

12

Житомирське
МУВГ

15.07.2019

13

Олевське МУВГ

14

Олевське МУВГ

15

Олевське МУВГ

Провідний
інженергідротехнік
Коростенської
ЕД Р.Іллющенко
Головний
інженер
А.Савчук
Головний
інженер
А.Савчук
Головний
інженер
А.Савчук

26.07.2019

Нарада на базі ТОВ «Лугини Агро» по питанню
безоплатного зберігання меліоративних фондів

16

Олевське МУВГ

Начальник
Ємільчинської
ЕД
О.Жабровець

26.07.2019

17

НовоградВолинське МУВГ

Інженер з ВВР
З.Марчук

10.07.2019

Участь у засіданні 9 сесії Ємільчинської РР
7 скликання:
1. Про виконання районного бюджету за
І півріччя 2019 року;
2. Про внесення змін до районного бюджету на
2019 рік
Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС
Новоград-Волинської міської ради:
1. Забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення в літній період 2019 р;
2. Забезпечення населення якісною та безпечною
питною водою;
3. Порядок взаємодії міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту у разі загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій

1618.07.2019

16.07.2019

25.07.2019

04.07.2019

19.07.2019

24.07.2019

Участь у круглому столі «Чиста вода – здорове
місто» щодо проблем з водопостачанням і якістю
води у м. Бердичів
Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС
Бердичівської РДА щодо стану забезпечення
населення якісною та безпечною для здоров’я
питною водою
Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС
Андрушівської РДА щодо пожежного
водопостачання та аналізу якості поверхневих вод
Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС
Хорошівської РДА з питань пожежної безпеки
при збиранню зернових та питання орендних
відносин при наданні водних об’єктів в оренду,
створення пляжної зони в ПЗС р.Ірша в межах
смт. Хорошів
Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС
Коростенської РДА з питань збирання зернових
культур на меліорованих землях та забезпечення
водопоїв ВРХ водою в літніх таборах району
Нарада на базі Білокоровицької ОТГщодо
інвентарізації природних та штучних водойм на
території громади
Нарада на базі П(ПОСП) «Іскра» з питань
надання послуг з двобічного регулювання

18

НовоградВолинське МУВГ

Головний
інженер
С.Руднєв

19

Радомишльське
МУВГ

Колектив
Овруцької ЕД та
Радомишльської
ЕД

05.07.2019
06.07.2019

20

Радомишльське
МУВГ

Начальник
управління
П.М.Іщук

26.07.2019

21

Радомишльське
МУВГ

Начальник
Овруцької ЕД
К.Майгун

26.07.2019

22

Пулинське МУВГ

Начальник
дільниці
П.Мельничук

09.07.2019
23.07.2019

25.07.2019

Участь у засіданні районної комісії з питань ТЕБ
та НС з питань протипожежного водопостачання
в сільських населених пунктах району, перевірка
об’єктів з масовим перебуванням людей та
проведення заходів щодо запобігання загибелі
людей на водних об’єктах
Участь у екологічній акції до «Дня Дніпра -2019».
Прибрано від побутового сміття прибережну
захисну смугу річки Звонка у межах с.Девошин
Овруцького району та р.Тетерів у межах
м.Коростишів
Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС
Радомишльської РДА щодо забезпечення
протипожежного захисту об’єктів в
Радомишльському районі
Комісійне обстеження з представниками
заповідника «Древлянський» по питанню
передачі на баланс водогосподарських земель, які
знаходяться в зоні відчуження
Участь у нарадах Романівської РДА щодо питань
у сфері використання, охорони та відтворення
водних ресурсів

