ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
____________________ В.Л.
Весельський
14 квітня 2017 року
ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
на 18 квітня 2017 року
Вівторок 18 квітня 2017 року
Міжнародний день пам’яток і визначних історичних місць.
День пам’яток історії та культури
Час
проведення

Назва заходу

Протягом
тижня
Протягом
тижня
Протягом
тижня

Підготовка та оформлення матеріалів дванадцятої сесії міської
ради сьомого скликання
Проведення заходів до обласного тижня правових знань
«Закон у моєму житті»
Проведення профілактичних рейдів «Діти в сім’ях», «Діти
вулиці», «Вокзал»

протягом
тижня

Контроль за підготовкою проектно-кошторисної документації
та
проведенням
ремонтно-будівельних
робіт
в
підпорядкованих установах

Протягом
тижня
08:00

Виставка промислових товарів виробників України «Дайга»

Місце
проведення

Відповідальні/
учасники

к.51

Пономаренко О.А.
Марчук Н.В.

на об’єктах

Бучинська Т.М.

на об’єктах

Бучинська Т.М

на об’єктах
МПК

Засідання робочої групи по опрацюванню акта ревізії
ДПСЗН
Оперативна нарада з секретарем міської ради, першим
заступником міського голови, заступниками міського
голови,
заступником
міського
голови-начальником
8:15
к.52
фінансового
управління
міської
ради,
керуючим
справами
виконавчого
комітету
міської
ради
та
начальником відділу кадрів міської ради
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на
офіційних сайтах Президента України, Кабінету Міністрів,
8:30-9:00 Верховної Ради, відповідних центральних органів державної робочі кабінети
влади, Житомирської обласної державної адміністрації та
обласної ради і Новоград-Волинської міської ради
09:00
Участь в судовому засіданні у кримінальній справі
міськрай суд

Апаратна нарада з керівниками виконавчих органів
міської
ради,
начальником
Новоград-Волинського
9:15-11:00
управління Державної казначейської служби України
Житомирської області

конференцзала

Борис Н.П.
Ващук Т.В.
Дутчак Л.Р.
Заєць Л.В.
Заєць Л.В.
Антипчук І.Д.
Хрущ Л.В

Весельський
В.Л.

керівники
виконавчих
органів міської
ради
Годун А.В.
Весельський
В.Л.
Пономаренко
О.А.

10:00

Зустріч делегації учнів в рамках Міжнародного обміну з
Німеччиною

10:00

Участь у судовому засіданні

міськрайсуд

Антонюк П.Г.

10:30

Участь в судовому засіданні у кримінальній справі

міськрай суд

Годун А.В.

СШ№4

Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського
11:00-11:15
бюджету та фінансово-господарських документів

к.52

Галузева нарада у першого заступника міського голови з
питань містобудування, земельних відносин та економіки

к.39

11:15

Опрацювання
11:30-12:00
документації

вхідної

і

вихідної

кореспонденції

та

к.52

12:00-13:00 Обідня перерва
Засідання другої
погоджувальної ради з розгляду
питань порядку денного дванадцятої сесії міської ради
сьомого скликання за участю першого заступника
13:15-16:00 міського голови, заступників міського голови, заступника
міського голови-начальника фінансового управління
міської ради, керуючого справами виконавчого комітету
міської ради, керівників виконавчих органів міської ради
Засідання комісії з питань призначення (відновлення)
15:00
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

конференцзала

ДПСЗН

Табакова А.О.
Сільвертюк В.А.

Весельський
В.Л.
Ящук І.К.
Ковальчук Ж.С.
Колотов С.Ю.
Весельський
В.Л.
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.
виконавчі
органи міської
ради
Весельський
В.Л.
Пономаренко
О.А.

Плохотюк О.Ю.

16:00

Засідання комісії з призначення населенню житлових субсидій,
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та
надання пільг при виконавчому комітеті Новоград-Волинської
міської ради

16:00-17:00 Особистий прийом громадян

16:00-16:30

16:00

Опрацювання
документації

16:15

Засідання опікунської ради при виконавчому комітеті міської
ради

16:30

Нарада з питань щотижневого звіту міського голови ЗМІ
та перед громадою

з 16:30

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

Заступник керуючого справами
виконавчого комітету, начальник
організаційного відділу міської ради

і

вихідної

кореспонденції

та

________________

Н.В. Марчук

Погоджено:
Секретар міської ради

_________________

О.А. Пономаренко

Перший заступник міського голови

_________________

С.Ю. Колотов

Заступник міського голови

_________________

О.В. Гвозденко

Заступник міського голови

_________________

В.А. Шалухін

Заступник міського голови

_________________

Заступник міського голови-начальник
фінансового управління міської ради

_________________

І.К.Ящук

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

_________________

Д.А. Ружицький

Начальник відділу кадрів міської ради

_________________

Ж.О.Колесник

Кривенко 04141 2-01-73

Плохотюк О.Ю.

Колотов С.Ю.
Володіна А.В.
Пономаренко
О.А.
Гвозденко О.В.
робочі
Шалухін В.А.
кабінети
Шутова Л.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
Весельський
В.Л.
к.52
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.
Шутова Л.В.
к.32
Хрущ Л.В.
Весельський
к.52
В.Л.
Левицька М.Я.
Пономаренко О.А.
Колотов С.Ю.
Гвозденко О.В.
робочі кабінети Шалухін В.А.
Шутова Л.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
к.1

Опрацювання та візування проектів рішень міської ради
та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови

вхідної

ДПСЗН

Л.В. Шутова

