ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
___________________ В.Л.Весельський
03 березня 2018 року
ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ на 14 березня 2018 року
Середа 14 березня 2018 року. День українського добровольця
Час
проведення

Місце
проведення

Назва заходу

Протягом дня Участь у Всеукраїнському сімейному форумі
8:30-9:00

9:00

м.Київ

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних сайтах Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, відповідних центральних органів
робочі кабінети
державної влади, Асоціації міст України, Житомирської обласної державної адміністрації,
Житомирської обласної ради, Новоград-Волинської міської ради
велика зала
Будинку рад

П’ятдесят друге засідання виконавчого комітету міської ради

11:30-12:00

Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету та фінансовогосподарських документів

12:00-13:00

Обідня перерва

13:15
13:15-14:00

14:00

14:00

к.52

Засідання комісії з розгляду земельних спорів громадян щодо меж земельних ділянок

к.39

Звіт про роботу відділу заступника керуючого справами виконавчого комітету
міської ради, начальника організаційного відділу міської ради Марчук Н.В. за
січень -лютий 2018 року

к.52

Виїзне засідання комісії з розгляду земельних спорів громадян щодо меж земельних ділянок

згідно графіка

Нарада з питань контролю за якістю продукції, яка реалізується на міських ринках

к.48

14:00-14:15

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

к.52

14:15-15:00

Звіт про роботу відділу
начальника – головного бухгалтера відділу
бухгалтерського обліку міської ради Литвин С.В. за січень -лютий 2018 року

к.52

Надання пропозицій до тижневого плану роботи виконавчих органів міської ради
в електронному та паперовому вигляді для узагальнення керуючим справами
виконавчого комітету міської ради Ружицькому Д.А.

к.42

15:00

Прес-конференція секретаря міської ради Пономаренко О.А.
за
результатами навчального візиту до Норвегії щодо впровадження проекту «ПольськоНорвезька допомога для підвищення енергоефективності в Україні»

к.50

15:00

Засідання комісії з питань надання соціальних допомог і виплат

до 14:30

Звіт про роботу відділу начальника відділу загальної роботи, з питань контролю
та прийому громадян міської ради Мартинюк Л.В. за січень-лютий 2018 року

16:00-16:15

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

16:15-17:00

Звіт про роботу відділу начальника відділу кадрів та архівної роботи міської ради
Колесник Ж.О. за січень -лютий 2018 року

16:30

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

16:30

Нарада щодо підведення підсумків виїзного засідання комісії з розгляду земельних спорів
громадян щодо меж земельних ділянок

з 17:00

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

Заступник керуючого справами
виконавчого комітету, начальник
організаційного відділу міської ради

_______________

керівники виконавчих
органів міської ради
Весельський В.Л.
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.
Весельський В.Л.
Ящук І.К.
Литвин С.В.
виконавчі органи
міської ради
Колотов С.Ю.
Гудзь Д.С.
члени комісії
Весельський В.Л.
Пономаренко О.А.
Ружицький Д.А.
Колотов С.Ю.
Гудзь Д.С.
члени комісії
Тімофєєва О.В.
Коваль О.С.
Григоренко В.В.
Костюк М.К.
Гриценко В.З.
Богданчук Н.Г.
Весельський В.Л.
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.
Весельський В.Л.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
Пономаренко О.А.
Колотов С.Ю.
Шалухін В.А.
Ящук І.К.
Марчук Н.В.
Кривенко О.Г.
Талько О.М.
ЗМІ

Хрущ Л.В.
члени комісії
Весельський В.Л.
к.52
Ружицький Д.А.
Весельський В.Л.
к.52
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.
Весельський В.Л.
к.52
Ружицький Д.А.
Пономаренко О.А.
робочі кабінети Шалухін В.А.
Ящук І.К.
Колотов С.Ю.
к. 39
Гудзь Д.С.
члени комісії
Пономаренко О.А.
Колотов С.Ю.
робочі кабінети Шалухін В.А.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
к.48

15:15-16:00

Відповідальні/
учасники
Нєпша А.Ю.
Радчук О.Д.

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-начальник
фінансового управління міської ради

_______________

І.К.Ящук

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

_______________

Начальник відділу кадрів
та архівної роботи міської ради

_______________

Ж.О.Колесник

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

_______________

О.М.Талько

Кривенко

04141 2-01-73

Д.А. Ружицький

