Додаток 1

РЕЄСТР
публікацій у засобах масової інформації
№
п/п

Дата
публікації

1
1

Найменування
організації
2
БУВР Прип’яті

2

Пулинське МУВГ

28.07.2020

3

Пулинське МУВГ

23.07.2020

4

Олевське МУВГ

05.07.2020

5

Олевське МУВГ

17.07.2020

6

Олевське МУВГ

10.07.2020

3
02.07.2020

Найменування
Назва статті, прізвище І.Б. автора,
виступаючого
5
Оголошення про реорганізацію
Пулинського міжрайонного управління
водного господарства шляхом приєднання до
Басейнового управління водних ресурсів
річки Прип’ять, голова комісії, заступник
начальника БУВР Прип'яті А.Дяченко
«Житомирщина»
«Водяна стихія: боремося з наслідками, а не
№ 48 (20980)
усуваємо причини» , начальник управління
В.Кучер
«Час Плюс»
«Відмовся від фосфатного порошку»,
№ 30
провідний інженер з ВВР З.Марчук
«Незалежна»
«Піклуючись про гідрографічну мережу
річок, меліоративні системи Полісся»,
начальник управління З.Шиш
«Незалежна»
«Якісний стан води річки Уборть»,
№ 29
заступник начальника А.Савчук
«Народна трибуна»
«Дбаймо разом за екологію, за здоров’я»,
№ 28
провідний інженер гідротехнік О.Жабровець

Назва засобів
масової інформації
4
«Урядовий кур’єр»
№ 123

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

4
01.07.2020

5
Онлайн зустріч керівництва Держводагентства з
головами та заступниками басейнових рад щодо
залучення басейнових рад до бюджетного
процесу та основних кроків завершення
написання Плану управління річковим басейном

2

БУВР Прип’яті

07.07.2020

Участь у челенджі до Дня Дніпра 2020
#СпіймайКраплю, започаткованого
Держводагентством та проєктом Європейського
Союзу «Водна ініціатива плюс Європейського
Союзу для Східного партнерства» (EUWI+)

3

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима;
фахівці
управління та
підвідомчих
організацій
Начальник
управління
В. Азима

09.07.2020

Участь у засіданні Державної комісії з питань
ТЕБ та НС щодо ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації природного характеру, яка виникла у
червні 2020 року на території західних областей
та попередження лісових пожеж в літній період

4

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима;
Начальник
відділу
ВВК та МВ
М. Шкльода

14.07.2020

Онлайн конференція щодо обговорення та
усунення зауважень виявлених в ході тестування
інформаційної системи «Подання звіту про
використання води» в електронній формі

5

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима

24.07.2020

6

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима;
члени
Басейнової ради;
запрошені

28.07.2020

7

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима

29.07.2020

8

БУВР Прип’яті

31.07.2020

9

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима
Заступник
начальника
О. Микитин

10

БУВР Прип’яті

30.07.2020

11

БУВР Прип’яті

12

БУВР Прип’яті

Заступник
начальника
О. Микитин
Інженергідротехнік
Чуднівської ЕД
В.Осадчук
Провідний
інженер з ВВР
М.Лужанський

13

Радомишльське
МУВГ

Начальник
управління
П.Іщук

15.07.2020
16.07.2020

14

Радомишльське
МУВГ

Начальник
управління
П.Іщук

14.07.2020

15

Радомишльське
МУВГ

Начальник
Овруцької ЕД

08.07.2020
09.07.2020

21.07.2020

22.07.2020

28.07.2020

Онлайн нарада голови Держводагентства із
керівниками Басейнових управлінь водних
ресурсів з питань:
- основні актуальні проблемні питання діяльності
басейнових управлінь водних ресурсів;
- стан оптимізації міжрайонних та районних
управлінь водного господарства;
- заплановані заходи до кінця поточного року
Онлайн-засідання Басейнової ради річки
Прип’ять з питань:
- стан водних ресурсів, систем моніторингу та
бар’єрні функції зони відчуження;
- про якісний стан водних ресурсів суббасейну
річки Прип’ять та вплив комунальних
підприємств, які надають послуги з
централізованого водопостачання та
водовідведення;
- про стан водорегулюючих гідротехнічних
споруд річки Прип’ять, їх вплив на водність
регіону
Робоча зустріч з головою Держводагентства
України щодо стратегічних планів розвитку
водного сектору, розробки Плану управління
річковим суббасейном Прип’яті, управління
водогосподарською інфраструктурою та розвитку
кадрового потенціалу
Нарада з керівниками підвідомчих організацій
щодо реорганізацію структури управління,
збереження основних фондів
Нарада в Овруцькій міській раді щодо передачі
меліоративних систем на баланс ОТГ та
можливості фінансування з місцевого бюджету
проведення ремонту гідротехнічних споруд на
території громади
Участь у засіданні комісії Житомирської ОДА з
питань розпорядження землями державної
власності несільськогосподарського призначення
Участь у роботі комісії з ТЕБ та НС Чуднівської
РДА з питань пожежної безпеки під час збору
урожаю зернових культур району
Участь у роботі комісії ТЕБ та НС Житомирської
РДА з питань посилення контролю за
дотриманням протиепідемічних заходів на
території району, закладах дошкільної освіти,
стан протипожежного захисту об’єктів аграрного
сектору району в період збирання та зберігання
продукції врожаю 2020 року
Участь у нарадах Радомишльської міської та
Потіївської об’єднаних територіальних громад
по питанню передачі об’єктів водогосподарської
інфраструктури осушувальних систем, які
знаходяться на балансі водогосподарських
організацій у власність об’єднаних
територіальних громад
Участь у позачерговому засіданні комісії ТЕБ та
НС Радомишльської міської ради по питанню
часткового послаблення протиепідемічних
заходів на території Радомишльської МОТГ
Нарада в Овруцькій, Народицькій та
Словечанській ОТГ по питанню передачі об’єктів

К. Майгун

16

Радомишльське
МУВГ

17

Радомишльське
МУВГ

18

Олевське МУВГ

19

Олевське МУВГ

Начальник
управління
З.Шиш

17.07.2020

20

Олевське МУВГ

17.07.2020

21

Пулинське МУВГ

Заступник
начальника
управління
А.Савчук
В.о. начальника
НовоградВолинської ЕД
С.Руднєв

22

Пулинське МУВГ

В.о. начальника
НовоградВолинської ЕД
С.Руднєв

24.07.2020

Шкльода (0412) 41 22 39

Начальник
Бердичівської
ЕД
В. Наумчук
Начальник
Бердичівської
ЕД
В. Наумчук
Начальник
управління
З.Шиш

10.07.2020

23.07.2020

28.07.2020

01.07.2020

10.07.2020
17.07.2020

водогосподарської інфраструктури
осушувальних систем, які знаходяться на балансі
водогосподарських організацій у власність
об’єднаних територіальних громад
Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС
Андрушівської РДА щодо обстеження водного
об'єкту площею 9,5156 га за межами с. Бровки І
Участь у засіданні комісії з питань земельних
відносин Бердичівської РДА щодо зміни
цільового призначення землі
Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС
Олевської РДА:
- про запобігання пожежам в екосистемах району;
- послаблення карантинних заходів
Чергове засідання сесії Олевської районної ради:
- про внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку району на 2020 рік;
- про внесення змін до районного бюджету на
2020 рік;
- про надання дозволу на використання коштів від
об’єктів оренди
Нарада на базі Білокоровицької ОТГ щодо
передачі інфраструктури осушувальних систем на
баланс громади
Участь у черговому засіданні штабу з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з
поширенням на території Новоград-Волинської
міської ОТГ гострої респіраторної хвороби
COVID-19, щодо стану захворюваності на
коронавірус, забезпечення охорони громадського
порядку та здійснення контролю за дотриманням
протиепідемічних заходів на території НовоградВолинської міської ОТГ
Участь у позачерговому засіданні міської комісії
з питань ТЕБ та НС «Про роботу суб’єктів
господарювання з надання послуг громадського
харчування в період карантину»

