ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
___________ В.Л.Весельський
01 лютого 2019 року

ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
на 05 лютого 2019 року
Вівторок 05 лютого 2019 року
Час
проведення

Протягом дня

Протягом дня
8:30

8:30-9:00

9:00-12:00
10:00
11:00
11:00-11:15
11:15-12:00
12:00-13:00
15:00

15:00-17:00
з 15:30

16:00
16:00
з 17:00

Назва заходу

Місце
проведення

Відповідальні/
учасники

Остапчук В.І.
керівники
м.Нетішин
Поїздка офіційної делегації міської ради з метою вивчення досвіду роботи
виконавчих органів
Хмельницька
виконавчих органів, житлово-комунальної галузі, ЦНАП, закладів освіти
міської ради
область
депутати міської
ради
Участь у тематичному короткостроковому семінар «Стан та перспективи
м.Житомир Ващук Т.В.
розвитку освіти регіону»
Поліщук О.В.
Галузева
нарада
у
першого
заступника
міського
голови
к.39
Альяних З.С.
Колотова С.Ю.
Тімофєєва О.В.
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
керівники
робочі
України, відповідних центральних органів державної влади, Асоціації міст
виконавчих органів
кабінети
України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської
міської ради
обласної ради, Новоград-Волинської міської ради
Дутчак Л.Р.
Особистий прийом
к.1
Киреєва Л.В.
Колотов С.Ю.
Робоча нарада з питань організації візиту Президента України до міста конференцЯщук І.К.
Новограда-Волинського
зала
Ружицький Д.А.
Нарада за участі керуючого справами виконавчого комітету міської ради
вул.
Белявська Т.В.
Ружицького Д.А. з працівниками центру надання адміністративних послуг Собрності,
Пастухова І.П.
міської ради
13
Весельський В.Л.
Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету
к.52
Ящук І.К.
та фінансово-господарських документів
Литвин С.В.
Весельський В.Л.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
к.52
Мартинюк Л.В.
виконавчі
Обідня перерва
органи міської
ради
Нарада щодо організації надання медичної допомоги в стаціонарних
Дутчак Л.Р.
відділеннях
хірургічного
профілю
КНП
«Новоград-Волинське
Борис В.М.
конференцміськрайонне територіальне медичне об’єднання»
зав.відділеннями
зала
хірургічного
профілю
Колотов С.Ю.
Особистий прийом
к.1
Киреєва Л.В.
Весельський В.Л.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
к.52
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.
Весельський В.Л.
Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної конференц- Легенчук А.В.
безпеки та надзвичайних ситуацій
зала
Висоцька А.Ф.
члени комісії
Опрацювання та візування проектів рішень міської ради та її
робочі
Ящук І.К.
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови
кабінети Ружицький Д.А.
Колотов С.Ю.
робочі
Легенчук А.В.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
кабінети
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.

Заступник керуючого справами виконавчого комітету,
начальник організаційного відділу міської ради

_________________

Н.В. Марчук

Секретар міської ради

_________________

В.І.Остапчук

_______________

С.Ю.Колотов

Перший заступник міського голови
Заступник міського голови

_______________

О.В.Гвозденко

Заступник міського голови

Відпустка

А.В.Легенчук

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

_________________

О.М.Талько

Кривенко 2-01-73

