
 

 

 

    

 

 

 

 

 

Додаток 1 

Участь у пресконференціях, нарадах 

                                                                                                                             
 

Кіль-

кість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима;  

фахівці відділу 

ВВ та БВ та 

відділу ВВК та 

МВ 

01.12.2021 Відеоконференція у межах проєкту «Підтримка 

планування управління водними ресурсами на 

сході України» щодо формування програми заходів 

до планів управління річковими басейнами, з 

урахуванням відповідного досвіду європейських 

країн 

 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима;  

фахівці відділів 

 

 

01.12.2021 Відеоконференція «Місце природи в адаптації 

України до зміни клімату» щодо обговорення 

можливих шляхів адаптації України до зміни 

клімату за допомогою природо орієнтовних рішень 

в лісовому, водному та сільському господарстві 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

13.12.2021  Житомирська ОДА. Участь у засіданні Державної 

комісії з питань ТЕБ та НС у режимі 

відеоконференції «Щодо плану заходів 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо підготовки 

до пропуску льодоходу, повені і паводків у 2022 

році» 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

Члени 

Басейнової ради; 

запрошені 

14.12.2021 Засідання Басейнової ради річки Прип’ять: 

1.Проблеми відродження малих річок 

Чорнобильського радіаційно-екологічного 

біосферного заповідника; 

2.Стан русла річки Прип’ять Вижівський водозабір 

в межах НПП «Прип’ять-Стохід» та заходи щодо 

відновлення і підтримання сприятливого режиму та 

санітарного стану; 

3. Розробка окремого елементу Плану управління 

річковим суббасейном річки Прип’ять, зокрема 

«Визначення референційних умов та розробка 

типоспецифічних класифікацій для визначення 

екологічного стану масивів поверхневих вод 

суббасейну річки Прип’ять»; 

4.Затвердження Плану роботи басейнової ради 

річки Прип’ять на 2022 рік 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

технічної 

 ради 

06.12.2021

13.12.2021 

 

  

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 20  

питань 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

15.12.2021 Участь у засіданні Басейнової ради Середнього 

Дніпра з питань: 

-  розробки окремих елементів Плану управління 

суббасейном середнього Дніпра та кроки на 2022 

рік;  

-проєкт Плану управління ризиками затоплення для 

окремих територій району річкового басейну 

Дніпра на 2023-2030 роки  

- проєкт Плану заходів з реалізації державного 



 

 

 

інвестиційного проєкту «Реконструкція 

гідротехнічних споруд захисних масивів 

дніпровських водосховищ на 2022 рік» по 

Міжрегіональному офісі захисних масивів 

дніпровських водосховищ 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

Фахівці 

управління 

10.12.2021 

15.12.2021

16.12.2021

17.12.2021 

Онлайн-семінари для водокористувачів з 

висвітленням питань подачі звітів про 

використання води за 2021 рік 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

14.12.2021 Онлайн-нарада з питань створення системи 

містобудівного кадастру Житомирської області 

9 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

21.12.2021 Чергове засідання обласної комісії з питань ТЕБ та 

НС: 

1.Про затвердження Плану дій щодо підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 

році; 

2. Про затвердження переліку потенційно 

небезпечних об’єктів, адміністративно-

територіальних одиниць області 

10 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

23.12.2021 Участь у позачерговому засіданні обласної комісії з 

питань ТЕБ та НС «Про продовження карантину, 

встановлення рівня епідемічної небезпеки гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та дотримання 

карантинних заходів на території області 

11 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

23.12.2021 Житомирська ОДА. Засідання  комісії  з 

інвентаризації водних, лісових ресурсів, об’єктів 

державної та комунальної власності, що 

знаходяться на території області 

12 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

23.12.2021 Участь у вебінарі  Міндовкілля щодо результатів 

дослідження Світового банку «Оцінка впливу, 

можливостей та пріоритетів для України у зв’язку 

зі зміною клімату» 

13 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О. Микитин 

17.12.2021 Засідання  комісії з питань розпорядження землями 

державної власності несільськогосподарського 

призначення  

14 БУВР Прип’яті Ремонтуваль-

ники-руслові 

Новоград-

Волинської 

дільниці 

01.12.2021 Онлайн-навчання Мелітопольської технічної школи 

Держводагентства відповідно до програми 

підвищення кваліфікації ремонтувальників-

руслових 

15 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

24.12.2021 Участь у  засіданні міської комісії з питань ТЕБ та 

НС Новоград-Волинської  міської ради щодо 

встановлення «жовтого» рівня епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 на території 

Новоград-Волинської ТГ 

16 БУВР Прип’яті Механік 

Олевської 

дільниці 

(депутат 

Білокоровицької 

с/ради ) 

Я.Савенок 

 

 

 

15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Участь у засіданні бюджетної комісії 

Білокоровицької СР з питань:  

1.Внесення змін до бюджету територіальної 

громади на 2021 рік з урахуванням виділення 

коштів на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. 

2.Удосконалення проекту бюджету громади на 

2022 рік 

17 БУВР Прип’яті Механік 

Олевської 

дільниці 

(депутат 

Білокоровицької 

17.12.2021 

 

 

 

 

Участь у роботі сесії  Білокоровицької  СР:  

1. Затвердження змін до бюджету на 2021 рік 

 2. Прийняття бюджету на 2022 рік з урахуванням 

пропозицій  депутата Савенка Я.М. щодо виділення 

коштів на виконання природоохоронних заходів у 



 

 

 

с/ради ) 

Я.Савенок 

 

 

 

 

2022 році 

3. Земельні питання 

 4. Виділення коштів на погашення різниці у 

тарифах на оплату комунальних послуг по 

Новобілокоровицькому БКП     

18 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З. Шиш 

24.12.2021 Засідання комісії з питань ТЕБ та НС Олевської 

міської ради, щодо забезпечення готовності органів 

управління , сил та засобів територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту до дій при загрозі або виникненні 

надзвичайних ситуацій під час пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2022 році 

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

07.12.2021 Участь у засіданні комісії з ТЕБ та НС  Чуднівської 

міської ради  щодо обстеження гідротехнічної 

споруди у с. Довбиші площею 6,2 га на території 

Красногірського старостинського округу 

20 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці 

П.Іщук 

23.12.2021 Участь у роботі сесії Радомишльської ОТГ щодо 

прийняття рішення про надання пільг зі сплати 

земельного податку на землі водного фонду БУВР 

Прип’яті 

21 БУВР Прип’яті Начальник  

Пулинської 

дільниці     

     В. Кучер 

02.12.2021  Нарада з питань благоустрою Пулинської селищної 

ради щодо вирішення питань з використання 

господарських функцій по наданню платних послуг 

 

22 БУВР Прип’яті Трактористи-

машиністи      

Пулинської 

дільниці 

15.12.2021 Онлайн-навчання Мелітопольської технічної школи 

Держводагентства відповідно до програми 

підвищення кваліфікації трактористів-машиністів 

щодо правил дорожнього руху та безпеці руху 

 

 

23 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці  

В. Наумчук 

23.12.2021 Засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС 

Бердичівської РДА про затвердження Плану дій 

щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2022 році 

 

 

 

 

 

 


