ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ПРИСВЯЧЕНОЇ 15-РІЧЧЮ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІЧКИ ДНІПРО
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
06-07 липня 2018 року відбудеться

І міжнародний водний форум ,,Борисфен - 2018”
За адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський р-н, с. Піщанка,
вул. Чкалова, б. 60/а, Еко-готель ,,Ліс на Самарі”
У рамках форуму буде проведена міжнародна науково-практична
конференція на тему: ,,Екологічний стан водних ресурсів України та
перспективи забезпечення населення питною водою”.
Запрошуємо взяти участь науковців, здобувачів наукових ступенів,
представників органів влади, місцевого самоврядування та бізнесу, засобів
масової інформації та активної громадськості, а також інших зацікавлених осіб.
Мета форуму: на підставі обговорення й обміну досвідом розробити проект
стратегії щодо раціонального використання водних ресурсів, сприяння захисту
водойм, поступового впровадження передових технологій відновлюваної
енергетики у водопровідно-каналізаційному господарстві.
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
СЕКЦІЯ 1. Екологічний стан водних джерел та стратегічний напрямок його
поліпшення.
СЕКЦІЯ 2. Інноваційні підходи до проблем водопровідно-каналізаційного
господарства України.
СЕКЦІЯ 3. Можливості розвитку альтернативної енергетики на
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.
Для участі у конференції необхідно:
✓ заповнити заявку на участь за формою, що додається в інформаційному
листі до 05 липня 2018 року;
✓ надіслати електронний варіант наукової роботи на електронну пошту
conference_borisfen@ukr.net до 05 липня 2018 року;
✓ виконати організаційні умови та вимоги до оформлення публікації.
Робоча мова: українська.
Організаційна форма проведення: дистанційна.
Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції будуть
представлені у формі збірника тез в електронному вигляді та оприлюднені на
сайті за адресою: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm
Участь – безкоштовна.
Сподіваємось на плідне співробітництво у роботі конференції!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Приймаються матеріали, які відповідають тематиці конференції, містять
результати власних досліджень або досвіду та кращих практик практичної
діяльності та раніше не друкувалися. Оргкомітет залишає за собою право
відхилення матеріалів, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці
конференції.
Тези (обсяг 2 ─ 3 сторінки, шрифт Times New Roman, інтервал – 1, кегель 14,
поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, тип лапок – «», апостроф – (’), мова
українська, формат Word). Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані
джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під
заголовком «Список використаних джерел» з дотриманням бібліографічних
вимог, передбачених державними стандартами.
Назва файлів має бути підписана відповідно до прізвища учасника
конференції (наприклад: Іванова_Тези; Іванова_Заявка)
Тел.: (056) 742 75 47
Координатор: Повіренна Яна Василівна
Інтернет сторінки конференції:
http://kpaupdor.com.ua/news/vidbudetsya-pershij-mizhnarodnij-vodnijforum-borisfen-2018/

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Сергій ІВАНОВ
к.держ.упр., доцент,
доцент кафедри менеджменту
та управління проектами ДРІДУ НАДУ
СПІЛЬНОТИ ПРАКТИКІВ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
Реформування місцевого самоврядування… (текст доповіді)...[5, c.12].
……………………………………………………………………………………….
Список використаних джерел
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В інших форматах матеріали розглядатися не будуть!
ФОРМА ЗАЯВКИ
для участі у Міжнародній науково-практичної конференції
,,Екологічний стан водних ресурсів України та перспективи
забезпечення населення питною водою”
Прізвище, ім’я, по батькові:
Посада, установа:
Науковий ступінь, вчене звання:
Адреса для листування:
Контактний телефон:
E-mail:
Тематичний напрямок роботи
конференції (секція):
Тема доповіді:
Форма участі :

дистанційна

Протягом 3 днів Ви отримаєте на свій e-mail повідомлення «Матеріали
отримані», у протилежному випадку повторіть відправку чи зателефонуйте в
оргкомітет.

