ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
___________________ В.Л.Весельський
03 серпня 2018 року

ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ на 08 серпня 2018 року
Середа 08 серпня 2018 року
День військ зв’язку

Час проведення

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальні/
учасники

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
керівники
8:30-9:00
України, відповідних центральних органів державної влади, Асоціації міст робочі кабінети виконавчих органів
України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської
міської ради
обласної ради, Новоград-Волинської міської ради
Весельський В.Л.
Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету
8:50-9:00
к.52
Ящук І.К.
та фінансово-господарських документів
Литвин С.В.
Весельський В.Л.
велика зала
9:00-11:00 П’ятдесят сьоме засідання виконавчого комітету міської ради
Ружицький Д.А.
Будинку рад
Савицька О.В.
Легенчук А.В.
Гвозденко О.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
Богданчук О.В.
Сорока Я.Ю.
головні
розпорядники
Відкриття дороги на вул.Ю.Ковальського після капітального
11:15
на об’єкті
коштів
ремонту за участі міського голови Весельського В.Л.
члени
виконавчого
комітету
голови постійних
комісій та
депутатських
фракцій міської
ради
Гвозденко О.В.
Легенчук А.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
Циба Я.В.
Сорока Я.Ю.
члени
Виїзна нарада з питань ліквідації наслідків пожежі та
виконавчого
реставрації
приміщення
Молодіжного
центру
11:45
на об’єкті
комітету
на
вул.Шевченка
5/1
за
участі
міського
голови
головні
Весельського В.Л.
розпорядники
коштів
голови постійних
комісій та
депутатських
фракцій міської
ради
виконавчі
12:00-13:00 Обідня перерва
органи міської
ради
Весельський В.Л.
13:30-14:00 Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
к.52
Савицька О.В.
Оголошення результатів конкурсу на заміщення вакантних посад
головного спеціаліста сектору підприємницької діяльності відділу
підтримки муніципальних ініціатив і інвестицій, підприємницької
Ружицький Д.А.
діяльності, економічного аналізу та планування міської ради та
13:30
конференц-зала Колесник Ж.О. члени
головного спеціаліста з комп’ютерної техніки відділу з питань контролю
конкурсної комісії
за дотриманням пенсійного законодавства управління соціального
захисту, праці та фінансового забезпечення департаменту праці та
соціального захисту населення міської ради

14:00
14:30

14:00-15:15

до 14:30

15:00
16:30

16:30

з 17:00

Нарада щодо виконання Урядової програми «Доступні ліки»

к.20

Нарада за участі керуючого справами виконавчого комітету міської ради
вул.
Ружицького Д.А. з працівниками центру надання адміністративних Соборності,
послуг міської ради
13
Складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на заміщення вакантних КУ «Інклюзивноресурсний центр»
посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивновул. Пушкіна, 44
ресурсний центр»
Надання пропозицій до тижневого плану роботи виконавчих
органів міської ради в електронному та паперовому вигляді для
к.42
узагальнення керуючого справами
виконавчого комітету
міської ради Ружицькому Д.А.
Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
конференц господарства та екології за участі заступника міського голови
зала
Легенчука А.В.

Барашовець Г.П.
Вошко І.В.
Ганношина А.А.
Крапівницька С.В.
Белявська Т.В.
Пастухова І.П.
Ващук Т.В.
члени конкурсної
комісії

Гвозденко О.В.
Легенчук В.А.
Ящук І.К.
Кривенко О.Г.
Табалюк В.С.
Богданчук О.В.
члени комісії
Весельський В.Л.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
к.52
Ружицький Д.А.
Савицька О.В.
Гвозденко О.В.
Опрацювання та візування проектів рішень міської ради та її
робочі
Легенчук А.В.
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови
кабінети
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
Гвозденко О.В.
Легенчук А.В.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
робочі кабінети
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.

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

____________________

Н.В. Марчук

Секретар міської ради
____________________
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

Шейко 2-01-73

