ЗАТВЕРДЖУЮ
міський голова
_________________ В.Л.Весельський
10 листопада 2017 року
ТИЖНЕВИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
на 13 листопада 2017 року
ПОНЕДІЛОК 13 листопада 2017 року
Час
проведення

Протягом
тижня

Назва заходу

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

Протягом
Тренінг «Енергоефективність у містах»
тижня
Протягом
Проведення профілактичних рейдів «Діти в сім’ях», «Діти вулиці», «Вокзал»
тижня
Протягом дня Участь у семінарі з питань обміну досвідом та підвищенням фахового рівня
Участь у регіональному семінарі на тему: «Стан та перспективи децентралізації
Протягом дня у Житомирській області. Державна політика у сфері надання адміністративних
послуг
Нарада керівного складу територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту області з представниками ДСНС України з питань
Протягом дня
проведення контрольної перевірки стану усунення недоліків та порушень,
виявлених під час комплексної перевірки у 2015 році
Оперативна нарада з секретарем міської ради, заступниками міського
голови, заступником міського голови-начальником фінансового
8:15-9:45
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, Верховної Ради, відповідних
8:30-9:00
центральних органів державної влади, Житомирської обласної державної
адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської міської ради
9:45-10:00

Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету та
фінансово-господарських документів

Місце
проведення

Відповідальні/
учасники

на об’єктах

Хрущ Л.В.
Богданчук О.В.
Борис Н.П.
Дутчак Л.Р.
Заєць Л.В.
Табакова А.О.

м.Берлін,
Німеччина

Колотов С.Ю.

на об’єктах

Бучинська Т.М.

м.Житомир

Місюра Л.А.

м.Житомир

Белявська Т.В.
Пастухова І.П.

м.Житомир

Шалухін В.А.
Ігнатюк М.П.

к.52

Весельський В.Л.

робочі
кабінети

керівники
виконавчих органів
міської ради

к.52

Весельський В.Л.
Ящук І.К.
Литвин С.В.
Весельський В.Л.

Апаратна нарада з керівниками виконавчих органів міської ради,
конференцПономаренко О.А.
10:00-11:15 начальником
Новоград-Волинського
управління
Державної
зала
казначейської служби України Житомирської області
Галузеві наради у заступника міського голови, заступника міського головиГвозденко О.В.
робочі
11:15
начальника фінансового управління міської ради, керуючого справами
Ящук І.К.
кабінети
виконавчого комітету міської ради
Ружицький Д.А.
11:30-12:00 Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

к.52

12:00-13:00 Обідня перерва
13:00

Нарада з питань постійного користування земельною ділянкою на вул.
Шевченка,22 (парк культури та відпочинку) та сплати земельного податку
КП „Новоград-Волинськжитлосервіс“

к.48

13:30

Нарада з питань організації харчування учнів у 2018 році

к.46

14:00-15:00 Нарада з керівниками медичних закладів міста

к.52

Весельський В.Л.
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.

виконавчі
органи міської
ради
Богданчук О.В.
Назарова С.І.
Моісєєв С.В.
Смоляр С.О.
Свірщук А.С.
Гвозденко О.В.
Ящук І.К.
Табакова А.О.
Федорчук В.Г.
Юшманов І.Г.
Хапчук С.В.
Весельський В.Л.
Дутчак Л.Р.
Вошко І.В.
Борис В.М.
Красічкова Г.В.
Ганношина А.А.

14:30

Участь у судовому засіданні

15:00

Нарада з керівниками комунальних підприємств та ОСББ

15:00

Засідання комісії з питань топоніміки та культурної спадщини при
виконавчому комітеті міської ради

16:00-16:30 Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
16:00-16:30

міськрайонний
Бучинська Т.М.
суд
к. 48
Богданчук О.В.
Тимощук С.О.
Гвозденко О.В.
к.46
Заєць Л.В.
члени комісії
Весельський В.Л.
к.52
Мартинюк Л.В.

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

робочі
кабінети

16:00-17:00 Особистий прийом громадян
16:30
з 17:00

к.1

Нарада з питань щотижневого звіту міського голови ЗМІ та перед
громадою

робочі
кабінети

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

Заступник керуючого справами
виконавчого комітету, начальник
організаційного відділу міської ради

_______________

к.52

Н.В.Марчук

Погоджено:
Секретар міської ради
Перший заступник міського голови
Заступник міського голови
Заступник міського голови
Заступник міського голови

_______________

О.А.Пономаренко

_________________

С.Ю. Колотов

_________________

________________
лікарняний

Заступник міського голови-начальник
фінансового управління міської ради

_________________

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

_________________

Начальник відділу кадрів міської ради
Т.в.о. начальника відділу інформації та зв’язків
з громадськістю
Кривенко 041412-01-73

________________
_________________

О.В. Гвозденко
В.А. Шалухін

Л.В. Шутова
І.К.Ящук

Д.А. Ружицький
Ж.О.Колесник
О.М.Талько

Пономаренко О.А.

Гвозденко О.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
Володіна А.В.
Весельський В.Л.
Талько О.М.
Пономаренко О.А.
Гвозденко О.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.

