ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
_________________ В.Л.Весельський
14 липня 2017 року
ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
на 17 липня 2017 року
ПОНЕДІЛОК 17 липня 2017 року
Час
проведення

Назва заходу

Місце
проведення

Протягом
тижня

Вивчення ескізних пропозицій з метою визначення проектної
організації для реалізації проекту створення центру надання
соціальних послуг у форматі “Прозорий офіс”

к. 39

Протягом Моніторинг пільгових
тижня
автобусних маршрутах

пасажирських

перевезень

на

міських

на об’єкті

Відповідальні/
учасники

Колотов С.Ю.
Гудзь Д.С
Члени комісії з
питань
контролю за
станом
пасажирських
перевезень

Протягом Проведення профілактичних рейдів «Діти в сім’ях», «Діти вулиці»,
на об’єктах Бучинська Т.М.
тижня
«Вокзал»
Протягом
Контроль за облаштуванням та благоустроєм автобусних зупинок
на об’єктах Тімофєєва О.В.
тижня

Протягом
тижня

8:00

8:15-9:45

8:30-9:00

9:45-10:00

10:0011:15

Хрущ Л.В.
Богданчук О.В.
Контроль за підготовкою проектно-кошторисної документації та
Борис Н.П.
проведенням ремонтно-будівельних робіт в підпорядкованих на об’єктах
Ващук Т.В.
установах
Дутчак л.Р.
Заєць Л.В.
Організація відправлення та супровід дітей пільгових категорій на Житомирська
область
оздоровлення
до дитячого оздоровчого закладу санаторного
Баранівський Борис Н.П.
типу «Лісова казка» при обласному санаторії радіаційного захисту
район
Нєпша А.Ю.
для дитячого та дорослого населення Житомирської обласної смт. Кам’яний
ради
Брід
Оперативна нарада з секретарем міської ради,
першим
заступником міського голови, заступниками міського голови,
заступником
міського
голови-начальником
фінансового
Весельський
к.52
управління міської ради, керуючим справами виконавчого
В.Л.
комітету міської ради та начальником відділу кадрів міської
ради
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на
керівники
офіційних сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної
робочі
виконавчих
Ради,
відповідних
центральних
органів
державної
влади,
кабінети органів міської
Житомирської обласної державної адміністрації та обласної ради і
ради
Новоград-Волинської міської ради
Весельський
Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського
В.Л.
к.52
бюджету та фінансово-господарських документів
Ящук І.К.
Марценюк Г.С.
Весельський
Апаратна нарада з керівниками виконавчих органів міської
ради,
начальником
Новоград-Волинського
управління конференц В.Л.
Державної
області

казначейської

служби

України

Житомирської

Галузеві наради у першого заступника міського голови, заступників
11:15-12:00 міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської
ради

з 11:30

12:0013:00

-зала

робочі
кабінети

Пономаренко
О.А.

Колотов С.Ю.
Шутова Л.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.

Весельський В.Л.
Пономаренко
на об’єктах
О.А.
згідно
Гвозденко О.В.
Робоча зустріч з народним депутатом Литвином В.М. з питань програми Шалухін В.А.
перебування
виділення та освоєння коштів державного бюджету
Богданчук О.В.
народного
Ващук Т.В.
депутата
Заєць Л.В.
Левицька М.Я.

Обідня перерва

виконавчі
органи міської

ради
13:1516:00
16:00
16:00

16:0016:30

питань конференц
О.А.
-зала
Остапчук О.Л.
Нарада з питань організації та проведення Міжнародного свята
відділ
Заєць Л.В.
літератури і мистецтв «Лесині джерела»
культури
Колотов С.Ю.
Засідання міської комісії з питань контролю за станом
Тімофєєва О.В.
к.48
пасажирських перевезень
Хрущ Л.В.
члени комісії
Опрацювання та візування проектів рішень міської ради та її
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови

16:30

Галузева нарада у заступника міського голови

16:30

Опрацювання
документації

16:00-17:00

Пономаренко

Засідання
постійної
комісії
міської
ради
з
містобудування, архітектури та земельних відносин

вхідної

і

вихідної

к.46

кореспонденції

та

к.52

Особистий прийом громадян

к.1

17:00

Нарада з питань щотижневого звіту міського голови ЗМІ та
перед громадою

17:00

Нарада щодо підготовки спортивних заходів до 760-річчя від
першої літописної згадки про місто Новоград-Волинський

з 17:00

робочі
кабінети

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

Заступник керуючого справами
виконавчого комітету, начальник
організаційного відділу міської ради

к.52

робочі
кабінети

_________________

О.А. Пономаренко

Перший заступник міського голови

_________________

С.Ю. Колотов

_________________

О.В. Гвозденко
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

________________

Ж.О.Колесник

_________________

М.Я.Левицька

Начальник відділу кадрів міської ради
Начальник відділу інформації та зв’язків
з громадськістю

Кривенко 04141 2-01-73

Весельський
В.Л.
Мартинюк Л.В.
Ружицький Д.А.
Володіна А.В.
Весельський
В.Л.
Левицька М.Я.

Пономаренко
О.А.
Колотов С.Ю.
Гвозденко О.В.
Шалухін В.А.
Шутов Л.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.

Погоджено:
Секретар міської ради

_________________

Гвозденко О.В.

Борис Н.П.
Гусєв В.В.

Н.В. Марчук

Заступник міського голови

Шалухін В.А.
Шутова Л.В.
Ящук І.К.

УССМФКС

________________

Заступник міського голови

Пономаренко
О.А.

Л.В. Шутова

