ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
___________________ В.Л.Весельський
07 вересня 2018 року

ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
на 12 вересня 2018 року
Середа 12 вересня 2018 року
Час проведення

Протягом дня

8:30-9:00

10:00

Назва заходу

Місце проведення

Підготовка матеріалів чергового 58-го засідання виконавчого комітету
к.38
міської ради
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, відповідних центральних органів державної влади, Асоціації міст робочі кабінети
України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської
обласної ради, Новоград-Волинської міської ради
Участь у вісімнадцятій (позачерговій) сесії обласної ради
м.Житомир

Відповідальні/
учасники

Мартинюк Л.В.
керівники
виконавчих органів
міської ради

Весельський В.Л.
Гвозденко О.В.
Робоча нарада щодо організації та проведення заходів з нагоди Дня
Адамович Л.В.
10:00
к.46
захисника України
Нагребецька І.Д.
Краснобокий Ю.М.
Спільне засідання постійних комісій міської ради з питань житловоЛегенчук А.В.
10:00
комунального господарства та екології, з питань міського бюджету та
Богданчук О.В.
комунальної власності
конференц-зала Юшманов І.Г.
Табалюк В.С.
члени комісії
Гвозденко О.В.
11:30-12:00 Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
к.46
Мартинюк Л.В.
Гвозденко О.В.
Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету
11:50-12:00
к.46
Іваненко В.В.
та фінансово-господарських документів
Литвин С.В.
виконавчі органи
12:00-13:00 Обідня перерва
міської ради
Циба Я.В.
Нарада з працівниками підпорядкованих установ управління у справах
Борисюк В.Л.
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту щодо потреб у фінансуванні на
13:15
к.48
Майдюк Ж.Ф.
2019 рік
Трофимчук С.В.
Радчук О.Д.
міський стадіон
Футбольний матч між командами «Звягель-АТО» м.Новоград-Волинський
Циба Я.В.
14:00
«Авангард»
та «Легіон-АТО» м. Львів
Майдюк Ж.Ф.
Нарада щодо виконання Урядової програми «Доступні ліки»

к.20

15:00

Дутчак Л.Р.
Вошко І.В.
Ганношина А.А.
Легенчук А.В.
Виїзне засідання комісії з розгляду земельних спорів громадян щодо меж
згідно графіка Поліщук О.В.
земельних ділянок
члени комісії
Гвозденко О.В.
Надання пропозицій до тижневого плану роботи виконавчих
Легенчук А.В.
к.24
органів міської ради в електронному та паперовому вигляді
Іваненко В.В.
Марчук Н.В.
Пономаренко О.А.
Засідання комісії з питань надання соціальних допомог і виплат
к.1
члени комісії

16:00

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

к.46

16:30

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

к.25

16:30

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

робочі
кабінети

з 17:00

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

14:00
14:00
до 14:30

робочі кабінети

Гвозденко О.В.
Мартинюк Л.В.
Легенчук А.В.
Поліщук О.В.
члени комісії
Гвозденко О.В..
Іваненко В.В.
Легенчук А.В.
Іваненко В.В.

Заступник керуючого справами
виконавчого комітету, начальник
організаційного відділу міської ради

___________________

Секретар міської ради

__________________

Перший заступник міського голови

Н.В.Марчук

_______________

С.Ю. Колотов

Заступник міського голови

_________________

О.В.Гвозденко

Заступник міського голови

________________

А.В.Легенчук

Заступник міського голови

Лікарняний

В.А.Шалухін

Заступник міського голови-начальник фінансового
управління міської ради
Керуючий справами виконавчого комітету
міської ради
Начальник відділу кадрів та архівної роботи
міської ради
Начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю
міської ради
Кривенко 2-01-73

відпустка

І.К.Ящук

________________

Д.А.Ружицький

__________________

Ж.О.Колесник

_________________

Я.Ю.Сорока

