ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
_________________ В.Л.Весельський
08 вересня 2017 року
ТИЖНЕВИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
на 13 вересня 2017 року
СЕРЕДА 13 вересня 2017 року
Протягом дня Участь в обласному навчанні з методології наставництва

8:30-9:00

9:00
11:00-11:15

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
Сорок четверте засідання виконавчого комітету міської ради
Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету та
фінансово-господарських документів

11:30-12:00 Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

м.Житомир

робочі
кабінети

Бучинська Т.М.

керівники
виконавчих органів
міської ради

Весельський В.Л.
велика зала
Ружицький Д.А.
Будинку рад
Мартинюк Л.В.
к.52
к.52

Весельський В.Л.
Кузнєцова Н.І.
Ковальчук Ж.С.
Весельський В.Л.
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.

виконавчі
органи міської
ради
Весельський В.Л.
Робоча зустріч міського голови із завідувачкою Новоград-Волинською
13:15-14:15
к.52
Кочук Л.А.
центральною міськрайонною аптекою №217 Ганношиною А.А.
Обух О.А.
Пономаренко О.А.
Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово – комунального конференц13:15-16:00
Табалюк В.С.
господарства та екології
зала
Талько О.М.
Робоча зустріч
міського голови із завідувачкою НовоградВесельський В.Л.
Волинського міжрайонного відділу лабораторних досліджень
14:30-15:30
к.52
Кочук Л.А.
державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр
Обух О.А.
МОЗ України» Прохор Л.М.
Пономаренко О.А.
Надання узагальнених пропозицій до тижневого плану роботи
Колотов С.Ю.
до 14:30 виконавчих органів міської ради в електронному та паперовому
к.24
Шутова Л.В.
вигляді
12:00-13:00 Обідня перерва

16:00

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

16:00

Засідання комісії з питань надання соціальних допомог і виплат

к.52

Весельський В.Л.
Мартинюк Л.В.

Хрущ Л.В.
Киреєва Л.В.
члени комісії
Ружицький Д.А.
Гусєв В.В.
Нарада щодо підготовки проведення футбольного матчу між командами
конференцКирилюк Я.В.
16:00
збірної команди України серед ветеранів та збірної команди Житомирської
зала
області серед ветеранів
Адамович Л.В.
Данилюк О.В.
Пономаренко О.А.
Розширене засідання міської архітектурно-містобудівної ради при управлінні
Колотов С.Ю.
містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради за участю
Альяних З.С.
членів комісії з питань топоніміки і охорони культурної спадщини при ‘велика зала
16:00
Адамович Л.В.
виконавчому комітеті міської ради щодо погодження встановлення пам’ятного Будинку рад депутати міської
знаку загиблим воїнам танкового батальйону військової частини В 2731
ради, члени
топонімічної комісії
Опрацювання та візування проектів рішень міської ради та її
робочі
16:00-17:00
Шутова Л.В.
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови
кабінети
Пономаренко О.А.
робочі
Колотов С.Ю.
з 17:00
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
кабінети
Шутова Л.В.
Ружицький Д.А.
к.48

Заступник керуючого справами
виконавчого комітету, начальник
організаційного відділу міської ради

________________

Н.В.Марчук

Погоджено:
Секретар міської ради

_________________

О.А. Пономаренко

Перший заступник міського голови

_________________

С.Ю. Колотов

_________________

О.В. Гвозденко

Заступник міського голови
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

Т.в.о.начальника відділу інформації та зв’язків
з громадськістю

_________________

О.М.Талько

Кривенко 041412-01-73

Л.В. Шутова

