ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
___________________ В.Л.Весельський
27 червня 2018 року

ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
з 04 липня по 06 липня 2018 року
Середа 04 липня 2018 року
День Національної поліції України
Час проведення

Протягом дня

8:30-9:00

9:00-12:00
11:00-11:15
11:30-12:00
12:00-13:00
13:15

14:00

14:00
14:00
15:00

Назва заходу

Місце проведення

Участь у семінарі на тему : «Управління багатоквартирним будинком
м.Одеса
в умовах законодавчих змін»
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на
офіційних сайтах Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, відповідних центральних органів державної
робочі кабінети
влади, Асоціації міст України, Житомирської обласної державної
адміністрації, Житомирської обласної ради, Новоград-Волинської
міської ради

Відповідальні/
учасники

Легенчук А.В.
керівники
виконавчих органів
міської ради

Богданчук О.В.
Савицька О.В.
Весельський В.Л.
Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського
к.52
Ящук І.К.
бюджету та фінансово-господарських документів
Литвин С.В.
Весельський В.Л.
Опрацювання
вхідної і вихідної кореспонденції та
к.52
Марчук Н.В.
документації
Мартинюк Л.В.
виконавчі органи
Обідня перерва
міської ради
Богданчук О.В.
Нарада щодо обмеження руху автотранспорту на території міського
Патюк І.М.
к. 43
парку культури та відпочинку згідно звернень громадян
Моісєєв С.В.
Рибаков А.П.
Ящук І.К.
Іваненко В.В.
Нарада щодо оптимізації структури фінансового управління міської
Кузнєцова Н.І.
ради за участю постійної комісії міської ради з питань міського конференц-зала Стоцька Н.М.
бюджету та комунальної власності
Колесник Ж.О.
Юшманов І.Г.
(за згодою)
Дутчак Л.Р.
Нарада щодо виконання Урядової програми «Доступні ліки»
к.20
Вошко І.В.
Ганношина А.А.
Колотов С.Ю.
Виїзне засідання комісії з розгляду земельних спорів громадян щодо
згідно графіка Гудзь Д.С.
меж земельних ділянок
члени комісії
Хрущ Л.В.
Засідання комісії з питань надання соціальних допомог і виплат
к.1
Особистий прийом громадян

вхідної

к.1

і

вихідної

кореспонденції

та

Весельський В.Л.
Марчук Н.В.
Мартинюк Л.В.
Колотов С.Ю.
Гудзь Д.С.
члени комісії

16:00

Опрацювання
документації

16:30

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

16:30

Опрацювання та візування проектів рішень міської ради та її
робочі кабінети Ящук І.К.
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови

з 17:00

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

к.52
к.39

робочі кабінети

Колотов С.Ю.
Ящук І.К.

Четвер 05 липня 2018 року
Час проведення

Протягом дня

8:30-9:00

9:00-12:00

10:00

10:00

Назва заходу

Місце проведення

Участь у семінарі на тему : «Управління багатоквартирним будинком в
м.Одеса
умовах законодавчих змін»
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, відповідних центральних органів державної влади, Асоціації робочі кабінети
міст України, Житомирської обласної державної адміністрації,
Житомирської обласної ради, Новоград-Волинської міської ради
Особистий прийом громадян
Участь в урочистих заходах з нагоди повернення 30 ОМБ в
пункт постійної дислокації із зони проведення операції
Об’єднаних сил
Обстеження об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів (будівель),
які не функціонують тривалий час на предмет наявності потенційної
загрози життю і здоров’ю дітей та підлітків

к.1
полігон
в/ч А0409

на об’єктах

11:00

Нарада щодо будівництва хірургічного корпусу Новоград-Волинського
міськрай ТМО

на об‘єкті

11:15-11:30

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

к.52

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

к.52

12:00-13:00 Обідня перерва
14:00

14:00

16:00
16:30
з 17:00

Відповідальні/
учасники

Легенчук А.В.
керівники
виконавчих органів
міської ради
Хрущ Л.В.
Ващук Т.В.
Циба Я.В.
Савицька О.В.
Весельський В.Л.
Колесник Ж.О.
Сорока Я.Ю.
Колотов С.Ю.
Гудзь Д.С.
Богданчук О.В.
Висоцька А.Ф.
Колотов С.Ю.
Дутчак Л.Р.
Борис В.М.
Весельський В.Л.
Ящук І.К.
Литвин С.В.
Весельський В.Л.
Марчук Н.В.
Мартинюк Л.В.
виконавчі органи
міської ради

Засідання міської архітектурно-містобудівної ради при управлінні
Колотов С.Ю.
містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради з
конференц-зала Гудзь Д.С.
розгляду проекту комплексної реконструкції міського парку культури та
члени ради
відпочинку на вул. Шевченка, 22
Заєць Л.В.
Антипчук І.Д.
Гамма Л.П.
відділ культури і
Робоча нарада
з питань підготовки та проведення Міжнародного
Жовтюк О.М.
туризму
свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»
Онищук Л.В.
к.1
Полтавченко Л.В.
Панасюк І.І.
Римська В.О.
Весельський В.Л.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
к.52
Марчук Н.В.
Мартинюк Л.В.
Опрацювання та візування проектів рішень міської ради та її
Колотов С.Ю.
робочі кабінети
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови
Ящук І.К.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

робочі кабінети

Колотов С.Ю.
Ящук І.К.

П’ятниця 06 липня 2018 року
Час проведення

Протягом дня

8:30-9:00

9:00-12:00

9:50-10:00

Назва заходу

Участь у семінарі на тему : «Управління багатоквартирним будинком в
м.Одеса
умовах законодавчих змін»
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, відповідних центральних органів державної влади, Асоціації робочі кабінети
міст України, Житомирської обласної державної адміністрації,
Житомирської обласної ради, Новоград-Волинської міської ради
Підготовка інформації про роботу
першого заступника міського
голови, заступника міського голови – начальника фінансового
к.16
управління міської ради для оприлюднення на офіційному сайті
міської ради
Підпис розпоряджень про виділення коштів
бюджету та фінансово-господарських документів

з

міського

10:00-12:00 Особистий прийом міського голови Весельського В.Л.
12:00-13:00

к.52
к.1

Обідня перерва
вхідної

і

вихідної

15:00

Опрацювання
документації

з 15:00

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

Заступник керуючого справами
виконавчого комітету міської ради,
начальник організаційного відділу міської ради
Секретар міської ради

Відповідальні/
учасники

Місце проведення

кореспонденції

та

____________________

к.52
робочі кабінети

Легенчук А.В.
керівники
виконавчих органів
міської ради

Сорока Я.Ю.
Весельський В.Л.
Ящук І.К.
Литвин С.В.
Мартинюк Л.В.
виконавчі органи
міської ради
Весельський В.Л.
Марчук Н.В.
Мартинюк Л.В.
Колотов С.Ю.
Ящук І.К.

Н.В. Марчук

____________________

Перший заступник міського голови

____________________

С.Ю. Колотов

Заступник міського голови

____________________

О.В. Гвозденко

Заступник міського голови

____________________

А.В.Легенчук

Заступник міського голови

____________________

В.А.Шалухін

Заступник міського голови-начальник фінансового
управління міської ради

____________________

І.К.Ящук

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

____________________

Д.А.Ружицький

Начальник відділу кадрів та архівної роботи міської ради

____________________

Ж.О.Колесник

Начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю
міської ради

____________________

Я.Ю.Сорока

Кривенко 2-01-73

