Участь у пресконференціях, нарадах
№
з/п
1
1

Найменування
організації
2
Житомирське
облводресурсів

Посада
Прізвище І.Б.
3
В.о начальника
управління В.Азима

Дата
4
08.02.2017
15.02.2017

2

Житомирське
облводресурсів

В.о начальника
управління В.Азима;
Заступник начальника
управління
О.Микитин

09.02.2017

3

Житомирське
облводресурсів

В.о начальника
управління В.Азима

09.02.2017

4

Житомирське
облводресурсів

14.02.2017

5

Житомирське
облводресурсів

Заступник гол.
бухгалтера
С.Горушко
Заступник начальника
управління
О.Микитин

6

Житомирське
облводресурсів

В.о начальника
управління В.Азима

16.02.2017
23.02.2017
24.02.2017

7

Житомирське
облводресурсів

Заступник начальника
відділу ВВВР та МВ
М.Дзігель

20.02.2017

8

Житомирське
облводресурсів

В.о начальника
управління В.Азима

21.02.2017

9

Житомирське
облводресурсів

В.о .начальника
управління В.Азима,
Голова профкому

27.02.2017

16.02.2017

Назва
теми
5
Житомирська ОДА. Участь у засіданні
комісії по розгляду звернень
підприємств, організацій, установ і
громадян щодо надання в
користування земельних ділянок та
водних об'єктів
Нарада в Житомирській ОДА
керівного складу органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування щодо підведення
підсумків роботи у сфері цивільного
захисту у 2016 році та визначення
завдань на 2017 рік
Нарада на базі Житомирського ОВР з
питань:
1.Про підсумки роботи за 2016 рік та
заходи щодо забезпечення сталого
функціонування водогосподарськомеліоративного комплексу
Житомирської області у І кварталі
2017 року;
2.Про підготовку водогосподарських
організацій до пропуску льодоходу,
повені, паводків у 2017 році;
3.Про оптимізацію структури
управлінь водного господарства;
4. Розгляд звітів по виконанню умов
укладених контрактів за 2016 рік
начальниками водогосподарських
організацій області
Навчання серед працівників апарату
облводресурсів на тему: «Суми та
склад витрат на відрядження»
Житомирська ОДА. Чергове засідання
обласної комісії з питань ТЕБ та НС
«Про заходи щодо попередження
пожеж, інших надзвичайних ситуацій,
загибелі та травмування на них
людей»
Наради на базі Ємільчинського,
Олевського;Нов.Волинського та
Коростенського управлінь з питань
підведення підсумків роботи
управлінь за 2016 рік, стан виконання
заходів щодо підготовки
меліоративних об’єктів до роботи у
2017 р., виконання заходів з
підготовки до пропуску льодоходу,
повені і паводків у 2017 році
Навчання серед працівників апарату
облводресурсів на тему: «Водний
кадастр. Порядок ведення державного
обліку вод»
Участь у засіданні обласної комісії по
розгляду звернень підприємств,
організацій, установ і громадян що до
надання в користування водних
об'єктів
Укладання та виконання колективного
договору облводресурсів

А.Беляк
Начальник
управління З.Шиш

22.02.2017

Олевське УВГ

Начальник
управління З.Шиш

22.02.2017

12

Олевське УВГ

Головний інженер
А.Савчук

22.02.2017

13

Олевське УВГ

Головний інженер
А.Савчук

17.02.2017
20.02.2017
27.02.2017

14

Бердичівське МУВГ

Начальник
управління
В.Наумчук

15.02.2017

15

Бердичівське МУВГ

20.02.2017

16

Ємільчинське УВГ

Начальник
управління
В.Наумчук;
Начальник АЕД
С.Бугай;
Пров. інж.гідротехнік
О.Поліщук;
Інж.-гідротехнік
М.Дмитрук;
Інженер з ВВР
С.Канарський
Головний інженер
управління
О.Жабровець

17

Ємільчинське УВГ

Головний інженер
управління
О..Жабровець

22.02.2017

18

Новоград-Волинське
МУВГ

Начальник
управління
І.Бонковський

14.02.2017

10

Олевське УВГ

11

21.02.2017

Участь у п’ятнадцятій сесії районної
ради VІІ скликання «Затвердження
звіту про виконання районного
бюджету за 2016 рік, про внесення
змін до районного бюджету на 2017
рік та інше…»
Засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та НС
на тему: «Координація зусиль щодо
попередження та ліквідації можливих
наслідків весняної повені, льодоходу
та дощових паводків»
Проведення спільного штабного
тренування за темою : «Дії органів
управління та сил ЦЗ у разі загрози
або виникнення НС пов’язаних з
пропуском весняної повені, льодоходу
та дощових паводків»
Проведення виступів перед громадами
сіл Білокоровицької ОТГ; Олевської
ОТГ; Радовельської СР на тему:
«Підготовка до пропуску весняної
повені; дотримання режимів роботи
ставків та можливості передбачення
коштів для захисту земель від
шкідливої дії вод»
Участь в засіданні комісії з питань
ТЕБ та НС Бердичівської РДА щодо
затвердження плану заходів з
підготовки підприємств, установ,
організацій, орендарів поверхневих
водних об'єктів, сільських та селищної
рад Бердичівського району до
пропуску льодоходу, повені та
паводків у 2017 році
Участь у апаратних нарадах в РДА,
районних комісіях з питань щодо
дотримання вимог водного
законодавства та використання
водних ресурсів

Участь в нараді Ємільчинської РДА:
«Проходження безаварійного
весняного паводку у 2017 році на
водних об’єктах Ємільчинського
району»
Засідання районної комісії з питань
ТЕБ та НС і спільне штабне
тренування : «Дії органів управління і
сил цивільного захисту у разі загрози
або виникненні надзвичайних
ситуацій пов’язаних з пропуском
весняної повені, льодоходу та
дощових паводків»
Засідання районної комісії з питань
ТЕБ та НС з питань вжиття заходів
для захисту населених пунктів,
господарських об’єктів,
сільськогосподарських угідь Нов-

19

Новоград-Волинське
МУВГ

Головний інженер
С.Руднев;
інженер з ОП
З.Василевич;
Головний механік
В.Прищепа
Начальник
І.Бонковський;
Головний інженер
С.Руднев;
фахівці управління

21.02.2017

20

Новоград-Волинське
МУВГ

21

Новоград-Волинське
МУВГ

Головний інженер
С.Руднєв

23.02.2017

22

Радомишльське МУВГ

Начальник
управління
П.Іщук

06.02.2017
13.02.2017
20.02.2017

23

Радомишльське МУВГ

Начальник
Радомишльської ЕД
Т.Кошка

01.02.03.02.2017

24

Радомишльське МУВГ

Головний гідротехнік
Радомишльської ЕД
Л.Польська

24.02.2017

25

Житомирське МУВГ

13.02.2017
15.02.2017
17.02.2017

26

Житомирське МУВГ

27

Житомирське МУВГ

В.о. заступника
начальника
М.Лужанський;
Начальник
Чуднівської ЕД
В.Осадчук;
Начальник
Черняхівської ЕД,
Л. Горлова
В.о. заступника
начальника
М.Лужанський;
інженер з ВВР
Д.Черниш
В.о. заступника
начальника,
М.Лужанський;
інженер з ВВР
Д.Черниш

28

Коростенське МУВГ

14.02.2017

29

Коростенське МУВГ

30

Овруцьке МУВГ

Начальник
управляння
Р.Іллющенко
Начальник
управляння
Р.Іллющенко
Начальник

22.02.2017

Волинського району від шкідливої дії
вод під час пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2017 році
Періодичне навчання та перевірка
знань з питань охорони праці
працівників управління

Спільне штабне тренування за темою:
«Дії органів управління і сіл районної
ланки цивільного захисту у разі
загрози або виникненні надзвичайних
ситуацій, пов‘язаних з пропуском
весняної повені, льодоходу та
дощових паводків»
Проведення бесіди з орендарями
водних об’єктів та головами сільських
рад «Про хід підготовки до пропуску
весняної повені та паводку»,
ознайомлення з режимами роботи.
Участь у нарадах при Радомишльській
РДА по питанню підготовки водних
об’єктів до пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2017 році
Проведення бесід з головами
Потіївської та Вишевицької ОТГ,
Кочерівської , Мірчанської ,
Забілоцької , Заболоцької сільських
рад Радомишльського району по
питанню надання пільг щодо сплати
земельного податку (всього 6 бесід)
Участь у позачерговому засіданні
комісії ТЕБ та НС при
Коростишівській РДА по питанню
стану водних об’єктів та гідроспоруд,
створення аварійних запасів
матеріалів для ліквідації можливих
аварійних ситуацій
Нарада в Житомирській, Чуднівській
та Черняхівській РДА з питань
підготовки підприємств, організацій
Житомирського району до пропуску
весняної повені, льодоходу та літній
паводків

20.02.2017

Участь у нараді та засіданні штабу з
питань ЦЗ та НС Житомирської
міської ради з питання підготовки до
пропуску весняної повені

27.02.2017

Участь у нараді при Станишівській
ОТГ в с. Піски Житомирського району
по врегулюванню питання стану р.
Гуйва в межах населеного пункту,
питання пропуску весняної повені на
водних об’єктах
Зустріч з головами сільських рад «Про
хід підготовки до пропуску весняної
повені та паводку».
Участь у нараді Коростенської РДА
на тему: «Надзвичайні ситуації по
пропуску льодоходу та повені»
Апаратне засідання з питань

23.02.2017

20.02.2017

управління
М.Шваб
31

Овруцьке МУВГ

Начальник
управління
М.Шваб

27.02.2017

проведення комісійного обстеження
гідроспоруд району до початку
паводконебезпечного періоду
Нарада в Овруцькій РДА щодо
розроблення заходів для безпечного
пропуску льодоходу, весняної повені
та дощових паводків

