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

ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ на 09 серпня 2018 року
Четвер 09 серпня 2018 року
Час проведення

Назва заходу

Місце проведення

Опрацювання матеріалів
чергового 57-го засідання виконавчого
комітету міської ради
Протягом дня Відрядження (КП „Житомирводпроект“, ДП „Державний проектнорозвідувальний інститут „Житомиркомундорпроект“)

Протягом дня

8:30-9:00

9:00

10:00
10:00
10:00
11:00

Відповідальні/
учасники

к.42
к.38

Ружицький Д.А.
Савицька О.В.

м. Житомир

Богданчук О.В.

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, робочі кабінети
Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради,
Новоград-Волинської міської ради

керівники
виконавчих органів
міської ради

Остапчук О.Л.
Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування,
вул.
Поліщук О.В.
архітектури та земельних відносин
Житомирська, 31
члени комісії

Засідання опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради
Участь в інформаційно – консультативному семінарі для суб’єктів
підприємництва, керівників, працівників фінансово-економічних служб
підприємств, організацій усіх форм власності, ОТГ
Засідання експертної комісії архівного сектору відділу кадрів та архівної
роботи міської ради
Нарада щодо будівництва хірургічного корпусу Новоград-Волинського
міськрай ТМО

к.1
велика зала
Будинку рад
к.31
на об'єкті

Гвозденко О.В.
Хрущ Л.В.
члени комісії
Забродіна Т.О.
Колесник Ж.О.
Місюра Л.А.
Барашовець Г.П.
Борис В.М.
Легенчук А.В.

11:00

Засідання комісії
розслідування

з

питань

підведення

підсумків

службового

Поліщук О.В.
вул.
Журбенко О.І.
Житомирська, 31 Рассадін А.О.
Хапчук С.В.

11:00

Участь в урочистостях з нагоди святкування Дня будівельника

м.Житомир

Скорик Р.О.

Гвозденко О.В.
Ящук І.К.
Литвин С.В.
Гвозденко О.В.
Ружицький Д.А.
11:30-12:00 Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
к.46
Савицька О.В.
виконавчі органи
12:00-13:00 Обідня перерва
міської ради
Легенчук А.В.
Поліщук О.В.
Розширене засідання міської архітектурно-містобудівної ради при
Циба Я.В.
управлінні містобудування, архітектури та земельних відносин міської
члени ради
ради з визначення виконавця робіт проектної документації на
голови постійних
13:30
реалізацію проекту з ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки конференц-зала комісій міської ради
члени постійної комісії
архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру (Молодіжний центр)
міської ради з питань
на вул. Шевченка, 5/1 за участі в.о. міського голови Гвозденко О.В.
містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Засідання організаційного комітету щодо підведення підсумків за
Гвозденко О.В.
Заєць Л.В.
14:00
результатами проведення міжнародного свята літератури і мистецтв
к.1
члени комітету
«Лесині джерела»

11:15-11:30

15:00
16:00
16:30
з 17:00

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

Співбесіда з кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних
працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», які
успішно склали кваліфікаційний екзамен

к.46

КУ «Інклюзивноресурсний центр»
вул. Пушкіна, 44

Ващук Т.В.
члени конкурсної
комісії
Гвозденко О.В.
Ружицький Д.А.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
к.46
Савицька О.В.
Легенчук А.В.
Опрацювання та візування проектів рішень міської ради та її
робочі кабінети Ящук І.К.
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови
Ружицький Д.А.
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
Секретар міської ради

____________________

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

Шейко 2-01-73

