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Нарада. «Дотримання режимів роботи каскаду
водосховищ в басейні р. Роставиця на території
Попільнянського району та їх обстеження»

Нарада на базі Житомирського ОВР :
1.Виконання заходів з підготовки
водогосподарських організацій, об’єктів
виробничого призначення та соціальної сфери до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Основні завдання з підготовки меліоративних
систем до роботи у 2018 році.
2.Посилення захисту гідротехнічних споруд від
терористичних посягань
15.09.2017 Засідання комісії Житомирської ОДА по
розгляду звернень підприємств, організацій
установ і громадян щодо надання в користування
земельних ділянок та водних об'єктів
21-22.09.
Участь у семінарі фахівців обліково2017
економічних служб «Планування, облік та аналіз
використання бюджетних коштів і державного
майна та шляхи їх вдосконалення в умовах
реформування водогосподарського комплексу».
м. Хмельницький.
12.09.2017

29.09.2017

29.09.2017

Чергове засідання обласної комісії з питань ТЕБ
та НС: 1. Про виконання протокольного рішення
від 09.06.2017 року №6/7 міжрегіонального
засідання комісії з питань ТЕБ та НС щодо
вжиття невідкладних заходів з метою
недопущення забруднення річок Хомора та Случ
2. Про підготовку обласних служб, органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування до
дій в осінньо-зимовий період 2017-2018 року
Житомирське ОВР. Заходи до Міжнародного
дня людей похилого віку

23.09.2017

Нарада в Овруцькій РДА «Щодо надання в
користування земельних ділянок та водних
об’єктів»

04,11,18,
25.09.2017

Нарада в Радомишльській РДА «Щодо охорони та
відтворення водних ресурсів»

26.09.2017

Засідання комісії ТЕБ та НС Радомишльської
РДА «Запобігання пожежам в екосистемах району
у пожежо-небезпечний період 2017 року,
проведення роз’яснювальної роботи на
підприємствах та з населенням щодо дотримання
правил пожежної безпеки. Навчання персоналу на
підприємствах та серед населення щодо дій при
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Новоград-Волинське
МУВГ

13.09.2017

12

Новоград-Волинське
МУВГ

13
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19.09.2017
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виявленні вибухо-небезпечних знахідок»
Участь у заходах щодо відкриття малої
гідроелектростанції на річці Случ у м. Баранівка
за інвестиціями ТОВ «Сайенс Інновейшн
Продакшн»
Участь у засіданні Новоград-Волинської МР
«Щодо внесення змін до міського бюджету, стану
виконання рішень в галузі житлово-комунального
господарства, використання комунального майна
тощо»
Проведення бесід серед населення м.НовоградВолинський на тему: «Облаштування та
утримання громадських колодязів» (8 бесід)
Участь у засіданні Новоград-Волинської РДА
«Щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий
період дорожнього комплексу та видалення дерев,
кущів, інших зелених насаджень за межами
населених пунктів на території НовоградВолинського району»
Участь у роботі XXII сесії Олевської районної
ради VII скликання «Про передачу бюджетних
установ, закладів та їх майна зі спільної власності
територіальних громад у комунальну власність
Олевської міської територіальної громади»
Пулинська та Романівська РДА. Наради «Щодо
питань пов’язаних з використанням, охороною та
відтворенням водних ресурсів»

Нарада в Коростенській РДА «Щодо підготовки
установ та організацій до роботи в осінньозимовий період»
Нарада в Коростенській РДА «Додержання
вимог земельного законодавства щодо
використання та охорони земель усіх категорій»
Нарада в Черняхівській РДА « Щодо
використання та догляду за меліоративними
системами району»
Нарада в Ємільчинській РДА «Щодо розгляду
звернень підприємств, організацій, установ і
громадян, щодо надання в користування
земельних ділянок у межах повноважень»

