ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
___________________ В.Л.Весельський
23 березня 2018 року
ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ на 29 березня 2018 року
Четвер 29 березня 2018 року
Час проведення

Назва заходу

Протягом дня Участь у Міжнародному Освітньому Форумі-2018

Протягом дня Участь у нараді-навчанні з адміністраторами центрів надання адміністративних послуг

Протягом дня

Місце
проведення
м.Харків

Відповідальні/
учасники
Ващук Т.В.

м.Житомир
Головне
територіальне
управління
Дереженко Н.М.
юстиції у
Медина О.П.
Житомирській
області

Контроль за виконанням службових документів (службові листи, доручення, резолюції,
розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету міської ради)

к.38

Мартинюк Л.В.
керівники виконавчих
органів міської ради

8:30-9:00

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

робочі
кабінети

керівники виконавчих
органів міської ради

8:30

Засідання комісії виконавчого комітету міської ради з окремих питань управління майном
комунальної власності територіальної громади міста за участі секретаря міської ради
Пономаренко О.А.

к.48

Засідання комісії з питань надання в оренду майна комунальної власності територіальної
громади міста за конкурсом за участі секретаря міської ради Пономаренко О.А.

к.48

Участь у спільному штабному тренуванні за темою: «Порядок роботи штабу району
територіальної оборони з планування територіальної оборони в районі відповідальності»

НовоградВолинський
міський
об’єднаний
військовий
комісаріат

9:00

9:00

9:00

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

Шалухін В.А.
Богданчук О.В.
Кучерявенко Л.Л.
члени комісії
Шалухін В.А.
Богданчук О.В.
Кучерявенко Л.Л.

Ружицький Д.А.

вул.
Остапчук О.Л.
Житомирська, Колотов С.Ю.
Гудзь Д.С.
31

10:00

Нарада з балансоутримувачами щодо оформлення права власності майна комунальної
власності

к.25

Шалухін В.А.
Кучерявенко Л.Л.
Тодорович Л.М.
Циба Я.В.

10:00

Засідання житлової комісії при виконавчому комітеті міської ради

к.48

Богданчук О.В.
Фрегер Г.В.
члени комісії

10:00

11:50-12:00

Нарада з питань виконання міського бюджету поточного року та дотримання
бюджетного законодавства за участі міського голови Весельського В.Л. та
секретаря міської ради Пономаренко О.А.

Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету та фінансовогосподарських документів

12:00-13:00 Обідня перерва
13:00

Нарада з питання укладання договору про висвітлення діяльності міської ради та її
виконавчих органів у щотижневій газеті «Звягель»

13:15

Засідання опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради

13:30-14:00
14:00-16:00
15:00

16:00

16:30

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
Телефонна гаряча лінія з заступником міського голови 5-30-70
Зустріч міського голови з вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи
відділення для дітей з інвалідністю з нагоди здобуття І місця на чемпіонаті
Житомирської області з армспорту серед інвалідів

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

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

Ящук І.К.
Бірюченко В.А.
Іваненко В.В.
велика зала Куриленко Г.С.
Сорока Я.Ю.
Будинку рад керівники та
планово-економічні
працівники
бюджетних установ
Весельський В.Л.
Ящук І.К.
к.52
Литвин С.В.
виконавчі органи
міської ради
Сорока Я.Ю.
конференц- Антонюк П.Г.
Литвин С.В.
зала
Фрегер Г.Й.
Гвозденко О.В.
Хрущ Л.В.
к.46
члени ради
Весельський В.Л.
Ружицький Д.А.
к.52
Мартинюк Л.В.

к.25

Шалухін В.А.
Весельський В.Л.

велика зала Пономаренко О.А.
Будинку рад Гвозденко О.В.

к.52

робочі
кабінети

Циба Я.В.
Борисюк В.Л.
Сорока Я.Ю.
депутати міської ради
Весельський В.Л.
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.
Пономаренко О.А.
Колотов С.Ю.
Гвозденко О.В.
Шалухін В.А.
Ящук І.К
Ружицький Д.А.

з 17:00

робочі
кабінети

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

Заступник керуючого справами
виконавчого комітету, начальник
організаційного відділу міської ради

_______________

Н.В.Марчук

_______________

О.А.Пономаренко

Погоджено:
Секретар міської ради
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

Начальник відділу інформації
та зв’язків з громадськістю міської ради

_______________

Сорока Я.Ю.

Кривенко 04141 2-01-73

Д.А. Ружицький

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

