Додаток 1

РЕЄСТР
публікацій у засобах масової інформації
№
п/п
1
1

Найменування
організації
2
Радомишльське
МУВГ

Дата
публікації
3
12.05.2020

Назва засобів
масової інформації
4
Сайт
Радомишльського
МУВГ

Найменування
Назва статті, прізвище І.Б. автора,
виступаючого
5
Про спрощення процедури оренди водойм,
адміністрація управління

Додаток 2

Участь у пресконференціях, нарадах
Кіл
ькіс
ть
1
1

Найменування
організації

Посада
Прізвище І.Б.

Дата

Назва
теми

2
БУВР Прип’яті

3
Начальник
управління
В.Азима;
Керівники
підвідомчих
організацій

4
21.05.2020

2

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

04.05.2020

3

БУВР Прип’яті

17.05.2020

4

БУВР Прип’яті

5

БУВР Прип’яті

6

БУВР Прип’яті

7

БУВР Прип’яті

8

Бердичівське МУВГ

Начальник
управління
В.Азима;
Колективи
підвідомчих
організацій
Начальник
управління
В.Азима;
Начальник
відділу
ВВК та МВ
М. Шкльода
Заступник
начальника
управління
О.Микитин
Інженер –
гідротехнік
Хорошівської
ЕД Н.Іщук
Провідний
інженергідротехнік
Чуднівської ЕД
Начальник
управління
В. Наумчук

5
Нарада у формі конференц-зв’язку щодо
забезпечення неухильного дотримання
узгоджених режимів роботи водосховищ та
водогосподарських систем з метою
водозабезпечення населення та базових секторів
економіки у літній період 2020 року та
подальшої оптимізації структури БУВР Прип’яті
Проведення заходів до Всесвітнього дня охорони
праці «Зупинимо пандемію: безпека і здоров'я на
роботі можуть врятувати життя» , підведення
підсумків з їх виконання з метою подальшого
дотримання безпечних умов праці, які б сприяли
зменшенню поширення пандемії COVID-19
Вшанування пам‘яті жертв політичних репресій,
викликаних насильницьким впровадженням
комуністичної ідеології

29.05.2020

Онлайн конференція щодо подачі звітності про
використання води в електронній формі та
тестування інформаційної системи Порталу
електронних послуг Держводагентства

29.05.2020

Участь у засіданні комісії Житомирської ОДА з
питань розпорядження землями державної
власності несільськогосподарського призначення

22.05.2020

Участь у роботі земельної комісії Хорошівської
РДА з питань заборгованості плати за оренду
осушених земель

05.05.2020
12.05.2020
19.05.2020
26.05.2020
22.05.2020

Участь у нарадах Чуднівської РДА з питань
дотримання карантинних заходів у межах
Чуднівського району
Участь у позачерговому засіданні комісії з питань
ТЕБ та НС Бердичівської РДА про вжиття
заходів на території району для запобігання

9

Радомишльське
МУВГ

В.о. заступника
начальника
Я.Целованський

05.05.2020

10

Радомишльське
МУВГ

В.о. заступника
начальника
Я.Целованський

14.05. 2020

11

Радомишльське
МУВГ

25.05.2020

12

Олевське МУВГ

Начальник
Овруцької ЕД
К. Майгун
Провідний
інженергідротехнік
Ємільчинської
ЕД О.Жабровець

13

Олевське МУВГ

20.05.2020

14

Олевське МУВГ

Провідний
інженергідротехнік
Ємільчинської
ЕД О.Жабровець
Начальник
управління
З. Шиш

15

Новоград-Волинське
МУВГ

В.о. заступника
начальника
З.Марчук

08.05.2020

16

Новоград-Волинське
МУВГ

В.о. начальника
МУВГ
С.Руднєв

14.05.2020

17

Новоград-Волинське
МУВГ

15.05.2020

18

Новоград-Волинське
МУВГ

В.о. начальника
МУВГ
С.Руднєв
В.о. заступника
начальника
З.Марчук

19

Новоград-Волинське
МУВГ

В.о. начальника
МУВГ
С.Руднєв

21.05.2020

20

Пулинське МУВГ

Начальник
управління

01.05.2020

08.05.2020
22.05.2020

26.05.2020

20.05.2020

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
та впровадження поетапного послаблення
протиепідемічних заходів
Участь у виїзній комісії ТЕБ та НС
Радомишльської міської ради щодо виявлення
причин забруднення водойми на р. Мика
м. Радомишль що призвело до скупчення риби,
яка стояла під верхом і їй не було чим дихати
Участь у позачерговому засіданні комісії ТЕБ та
НС Радомишльської міської ради по питанню
ситуації, яка склалася на території
Радомишльської МОТГ щодо розповсюдження
коронавірусної інфекції
Нарада в Овруцькій РДА щодо договорів по
наданню послуг на здійснення біомеліорації
Позачергове засідання районної комісії з питань
ТЕБ та НС щодо вжиття заходів на території
Ємільчинського району для запобігання
поширенню гострої распіраторної хвороби
(COYІD-19) та проведення спільних штабних
тренувань
Позачергове засідання районної комісії з питань
ТЕБ та НС щодо виділення дизельного палива з
матеріального резерву району для підвозу лікарів
на період карантину та проведення спільних
штабних тренувань
Участь у роботі 49 сесіії Олевської районної ради
VІІ скликання про внесення змін до районного
бюджету Олевського району на 2020 рік, про
надання пільг з оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста району
Участь у засіданні міської комісії з питань ТЕБ та
НС щодо запобігання поширенню на території
Новоград-Волинської міської ОТГ гострої
респіраторної хвороби COVID-19 та послаблення
карантинних вимог на території НовоградВолинської міської ОТГ
Участь у засіданні міської комісії з питань ТЕБ та
НС Новоград-Волинської міської ради щодо
заходів із запобігання загибелі людей на водних
об’єктах у 2020 році
Оперативна нарада щодо вжиття заходів
попередження вчинення терористичних та
диверсійних актів на водогосподарських об’єктах
Участь у нараді Новоград-Волинської міської
ради з питань виявлення несанкціонованих
приєднань до каналізаційних мереж, скидів
неочищених стічних вод до мереж зливової
каналізації та рівчаків по вул. Гетьмана
Сагайдачного 238-240
Участь у спільному засіданні штабів з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої
розповсюдженням
коронавірусної
інфекції
COVID-19 та міської комісії з питань ТЕБ та НС.
За результатами обговорення прийняте рішення
продовжити на території Новоград-Волинської
міської ОТГ карантин до 22 червня, а також
ввести з 22 травня певні послаблення обмежень
В рамках співпраці з органами місцевого
самоврядування проведена нарада в Курненській

В.Кучер

21

Пулинське МУВГ

Начальник
управління
В.Кучер

08.05.2020

22

Пулинське МУВГ

Начальник
управління
В.Кучер

22.05.2020

23

Пулинське МУВГ

Начальник
управління
В.Кучер

25.05.2020

Шкльода (0412) 41 22 39

ОТГ щодо необхідності проведення ремонту
затворів РШ 5x2,5x3 на річці Тня. Як результат
проведено заміну трьох 5-ти метрових металевих
затворів силами громади з метою підтримання
рівня води на відмітці НПР
Участь у засіданні виконавчого комітету
Пулинської селищної ради щодо запобігання
поширення на території селищної ради гострої
респіраторної хвороби СОУГО-1 спричиненої
коронавірусом
Участь у засіданні виконавчого комітету
Пулинської селищної ради щодо зміни рішень
виконавчого комітету пов ’язаних з організацією
роботи в умовах карантину
Нарада з об’єднанням рибалок Курненської ОТГ
щодо дотримання норм чинного законодавства
при оренді водних об’єктів, забезпечення
дотримання загального водокористування
громадянами

