Затверджую
Перший заступник міського

голови

__________________ С.Ю. Колотов
15 червня 2017 року

День
Час
проведення

протягом дня
протягом дня
протягом дня
8:00

8:30-9:00

9:30
10:00
10:15

11:15
12:00-13:00
13:00

ТИЖНЕВИЙ ПЛАН РОБОТИ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІСЬКОЇ РАДИ
з 19 червня по 24 червня 2017 року
тижня
Місце
Назва заходу
Відповідальні
проведення
Понеділок 19 червня 2017 року
Надання консультацій громадянам міста з питань у сфері
Альяних З.С.
каб.27
містобудування
Олійник М.Г.
Надання
роз’яснень
застосування
чинного
законодавства
каб.27
Грибинюк Т.М.
громадянам, які звертаються в управління
Надання консультацій щодо оформлення земельних ділянок
вул. Пушкіна, 9 каб. Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.
1
каб.27,
начальники відділів
Опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка результатів
вул. Пушкіна, 9 та спеціалісти
розгляду
управління
каб. 1
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
відповідних центральних органів державної влади, Житомирської обласної
державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської міської
ради

Розгляд технічної документації та проектів землеустрою для
погодження висновків головним архітектором міста
Виготовлення містобудівних умов та обмежень забудови земельних
ділянок
Участь у апаратній нараді з керівниками виконавчих органів міської
ради, начальником Новоград-Волинського управління Державної
казначейської служби України Житомирської області
Участь у галузевій нараді у першого заступника міського голови з
питань сфери містобудування, земельних відносин
Обідня перерва
Конвертація обмінних файлів земельних ділянок в програму
містобудівного кадастру

13:00

Виготовлення будівельних паспортів забудови земельних ділянок

13:30

Підготовка договорів оренди землі

каб.27
вул. Пушкіна, 9
каб. 1
каб.27

Семенюк М.Б.

каб.27

Альяних З.С.
Олійник М.Г.

конференц-зала

Гудзь Д.С.
Альяних З.С.
Кузьмич А.В.

каб.27

Семенюк М.Б.

Альяних З.С.
Олійник М.Г.
вул. Пушкіна, 9 каб. Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.
1
каб.27

Внесення в базу даних містобудівного кадастру інформації щодо
реєстру назв вулиць, провулків та інших поіменованих об ᾽єктів
каб.27
міста
Виготовлення паспортів прив’язки на розміщення тимчасових споруд
15:00
каб.27
для провадження підприємницької діяльності
15:30
Підготовка договорів заборони на відчуження
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
16:00
Оцифрування карти міста з інженерними мережами та внесення в
каб.27
базу даних інженерних мереж
16:00
Підготовка договорів на розірвання договорів оренди землі
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
17:00
Підпис містобудівних документів
каб.27
Вівторок 20 червня 2017 року
Надання консультацій громадянам міста з питань у сфері
протягом дня
каб.27
містобудування
протягом дня Надання
роз’яснень
застосування
чинного
законодавства
каб.27
громадянам, які звертаються в управління

8:00

Надання консультацій щодо оформлення земельних ділянок
Щотижнева апаратна нарада

Гудзь Д.С.

каб.39

15:00

протягом дня

начальники відділів
та спеціалісти
управління

Семенюк М.Б.
Альяних З.С.
Олійник М.Г.
Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.

Семенюк М.Б.
Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.

Гудзь Д.С.
Альяних З.С.
Олійник М.Г.
Грибинюк Т.М.

вул. Пушкіна, 9 каб. Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.
1
каб.27

працівники
управління

8:30-9:00

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
відповідних центральних органів державної влади, Житомирської обласної
державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської міської
ради

9:00-12:00

Прийом громадян

9:00-17:00

Прийомний день

вул. Пушкіна, 9 каб. Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.
1

9:00-17:00

Видача довідок про наявність земельних ділянок у громадян для
отримання матеріальної допомоги малозабезпеченим, біржу праці,
постановку на чергу на квартирний облік

вул. Пушкіна, 9 каб. Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.
1

вул. Пушкіна, 9
каб. 1

начальники
відділів та
спеціалісти
управління

каб. 1

Гудзь Д.С.

каб.27

9:00

Опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка результатів
розгляду

каб.27,
вул. Пушкіна, 9
каб. 1

10:00

Розгляд технічної документації та проектів землеустрою для
погодження висновків головним архітектором міста

каб.27

Семенюк М.Б.

10:00

Виготовлення паспортів прив’язки на розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності

каб.27

Альяних З.С.
Олійник М.Г.

11:00

Підготовка топографо-геодезичних матеріалів

каб.27

Семенюк М.Б.

12:00-13:00
13:00

Обідня перерва
Підготовка договорів оренди землі

вул. Пушкіна, 9 каб. Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.
1

13:00

Конвертація обмінних файлів земельних ділянок в програму
містобудівного кадастру

13:00

Виготовлення будівельних паспортів забудови земельних ділянок

15:00

Підготовка договорів заборони на відчуження

15:00
15:00
16:00
17:00
протягом дня
протягом дня
9:00-12:00
8:15

Семенюк М.Б.

Альяних З.С.
Олійник М.Г.
вул. Пушкіна, 9 каб. Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.
1
каб.27

Альяних З.С.
Олійник М.Г.

Підпис містобудівних документів

каб.27

Гудзь Д.С.

Середа 21 червня 2017 року
Надання
роз’яснень
застосування
чинного
законодавства
громадянам, які звертаються в управління
Надання консультацій щодо оформлення земельних ділянок

каб.27

Грибинюк Т.М.

вул. Пушкіна, 9,
каб. 1

Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.

Надання консультацій громадянам міста з питань
містобудування
Підготовка пропозицій до плану роботи міської ради

у

сфері

8:30-9:00

9:00

Опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка результатів
розгляду
Розгляд звернень громадян з питань будівництва виїздом на місце

10:00

Розгляд технічної документації та проектів землеустрою для
погодження висновків головним архітектором міста

10:00

Підготовка договорів заборони на відчуження

11:00
12:00-13:00

Підготовка топографо-геодезичних матеріалів
Обідня перерва

13:00

каб.27

Виготовлення містобудівних умов та обмежень забудови земельних
каб.27
ділянок
Внесення в базу даних містобудівного кадастру інформації щодо
реєстру назв вулиць, провулків та інших поіменованих об ᾽єктів
каб.27
міста
Підготовка договорів на розірвання договорів оренди землі
вул. Пушкіна, 9 каб.
1

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
відповідних центральних органів державної влади, Житомирської обласної
державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської міської
ради

9:00-17:00

начальники відділів
та спеціалісти
управління

Підготовка договорів оренди землі

Семенюк М.Б.
Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.

каб.27

Олійник М.Г.

каб.27

Альяних З.С.

каб.27

начальники
відділів та
спеціалісти
управління

вул. Пушкіна, 9
каб. 1
каб.27,
вул. Пушкіна, 9
каб. 1
згідно графіка

начальники відділів
та спеціалісти
управління

Альяних З.С.
Олійник М.Г.

каб. 27

Семенюк М.Б.

вул. Пушкіна, 9,
каб. 1
каб.27

Кузьмич А.В.
Пилипчук Л.А.

вул. Пушкіна, 9,

Кузьмич А.В.

Семенюк М.Б.

каб. 1

Пилипчук Л.А
Семенюк М.Б.

13:00

Конвертація обмінних файлів земельних ділянок в програму
містобудівного кадастру

каб.27

14:00

Участь у виїзному засіданні комісії з розгляду земельних спорів
громадян щодо меж земельних ділянок

згідно графіка

15:00

Підготовка додаткових угод до договорів оренди землі

15:00
16:00
16:30

протягом дня
протягом дня
протягом дня
протягом дня
8:30-9:00

Внесення в базу даних містобудівного кадастру інформації щодо
реєстру назв вулиць, провулків та інших поіменованих об ᾽єктів
міста
Підготовка договорів на розірвання договорів оренди землі

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
відповідних центральних органів державної влади, Житомирської обласної
державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської міської
ради

Участь у пленарному засіданні тринадцятої сесії міської ради
сьомого скликання

9:00

Опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка результатів
розгляду

10:00
11:00
11:00
12:00-13:00
13:00
13:00

каб.27

Семенюк М.Б.

вул. Пушкіна, 9,
каб. 1

Пилипчук Л.А.

Участь у нараді щодо підведення підсумків виїзного засідання
комісії з розгляду земельних спорів громадян щодо меж земельних
каб. 27
ділянок
Четвер 22 червня 2017 року
Надання консультацій громадянам міста з питань у сфері
каб.27
містобудування
Надання
роз’яснень
застосування
чинного
законодавства
каб.27
громадянам, які звертаються в управління
Надання консультацій щодо правових питань для працівників
каб.27
управління містобудування, архітектури та земельних відносин
вул. Пушкіна, 9 каб. 1
Надання консультацій щодо оформлення земельних ділянок

9:00

10:00

вул. Пушкіна, 9,
каб. 1

Виготовлення паспортів прив’язки на розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності
Розгляд технічної документації та проектів землеустрою для
погодження висновків головним архітектором міста
Підготовка пропозицій до плану роботи управління МАтаЗВ міської
ради
Підготовка топографо-геодезичних матеріалів
Обідня перерва
Виготовлення будівельних паспортів забудови земельних ділянок
Підготовка додаткових угод до договорів оренди землі

каб.27
вул. Пушкіна, 9
каб. 1

велика зала
каб.27
вул. Пушкіна, 9
каб. 1

Гудзь Д.С.
Кузьмич А.В.
Грибинюк Т.М.
Альяних З.С.
Олійник М.Г.
Грибинюк Т.М.
Грибинюк Т.М.
Пилипчук Л.А.
начальники відділів
та спеціалісти
управління

Гудзь Д.С.
Альяних З.С.
начальники
відділів та
спеціалісти
управління

каб.27

Олійник М.Г.

каб.27

Семенюк М.Б.

каб.27

Олійник М.Г.

каб.27

Семенюк М.Б.

каб.27
Олійник М.Г.
вул. Пушкіна, 9 каб. Пилипчук Л.А.
1

Конвертація обмінних файлів земельних ділянок в програму
каб.27
містобудівного кадастру
14:00
Розгляд та візування документації із землеустрою
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
15:00
Підготовка договорів заборони на відчуження
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
Внесення в базу даних містобудівного кадастру інформації про
15:00
житлові, нежитлові будівлі, тимчасові торгівельні споруди
каб.27
розташовані на території міста
Виготовлення містобудівних умов та обмежень забудови земельних
15:00
каб.27
ділянок
16:00
Підготовка договорів на розірвання договорів оренди землі
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
П’ятниця 23 червня 2017 року
Надання консультацій громадянам міста з питань у сфері
протягом дня
каб.27
містобудування
протягом дня Надання
роз’яснень
застосування
чинного
законодавства
каб.27
громадянам, які звертаються в управління
протягом дня Надання консультацій щодо правових питань для працівників
каб.27
управління містобудування, архітектури та земельних відносин
13:00

Гудзь Д.С.
Кузьмич А.В.
Грибинюк Т.М.
Пилипчук Л.А.

Семенюк М.Б.
Пилипчук Л.А.
Пилипчук Л.А.

Семенюк М.Б.
Олійник М.Г.
Пилипчук Л.А.

Альяних З.С.
Олійник М.Г.
Грибинюк Т.М.
Грибинюк Т.М.

протягом дня
8:15

Надання консультацій щодо оформлення земельних ділянок

вул. Пушкіна, 9 каб. Пилипчук Л.А.
1
каб.27
Гудзь Д.С.

Підпис містобудівних документів

8:30-9:00

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
відповідних центральних органів державної влади, Житомирської обласної
державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської міської
ради

9:00

Опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка результатів
розгляду

10:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11.00
12.00-13.00
13:00
13:00
13:00
14:00
15:00
15:00

10:00-11:00

каб.27
вул. Пушкіна, 9
каб. 1

начальники відділів
та спеціалісти
управління

каб.27
вул. Пушкіна, 9
каб. 1

начальники відділів
та спеціалісти
управління

Виготовлення паспортів прив’язки на розміщення тимчасових споруд
каб.27
для провадження підприємницької діяльності
Розгляд технічної документації та проектів землеустрою для
каб.27
погодження висновків головним архітектором міста
Підготовка договорів оренди землі
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
Підготовка топографо-геодезичних матеріалів
каб.27
Виготовлення містобудівних умов та обмежень забудови земельних
каб.27
ділянок
Розгляд та візування документації із землеустрою
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
Обідня перерва
Формування бази даних договорів оренди землі
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
Виготовлення будівельних паспортів забудови земельних ділянок

каб.27

Конвертація обмінних файлів земельних ділянок в програму
каб.27
містобудівного кадастру
Підготовка договорів на розірвання договорів оренди землі
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
Підготовка договорів заборони на відчуження
вул. Пушкіна, 9 каб.
1
Внесення в базу даних містобудівного кадастру інформації про
житлові, нежитлові будівлі, тимчасові торгівельні споруди
каб.27
розташовані на території міста
Субота 24 червня 2017 року
вул. Шевченка, 9
Участь у покладанні квітів до пам’ятного знаку Небесній сотні та
меморіал загиблим
загиблим учасникам АТО, до меморіалу загиблим воїнам АТО
воїнам АТО

Начальник управління – головний архітектор міста
управління містобудування, архітектури та земельних
відносин міської ради

Олійник 5-33-08

_______________

Альяних З.С.
Олійник М.Г.
Семенюк М.Б.
Пилипчук Л.А.

Семенюк М.Б.
Альяних З.С.
Олійник М.Г.
Пилипчук Л.А.

Пилипчук Л.А.
Альяних З.С.
Олійник М.Г.
Семенюк М.Б.
Пилипчук Л.А.
Пилипчук Л.А..

Семенюк М.Б.

працівники
управління

Д.С. Гудзь

