ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.міського голови
___________ С.Ю.Колотов
19 липня 2019 року

ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
на 23 липня 2019 року
Вівторок 23 липня 2019 року
Час
проведення
8:30-9:00

8:30

8:50-9:00

Місце
проведення

Назва заходу

Відповідальні/
учасники

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних сайтах
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,
керівники виконавчих
відповідних центральних органів державної влади, Асоціації міст України, робочі кабінети
органів міської ради
Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради,
Новоград-Волинської міської ради

Галузева нарада у першого заступника міського голови Колотова С.Ю. з
питань у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин,
муніципальних ініціатив та інвестицій, підприємницької діяльності,
економічного аналізу та планування, транспорту та зв’язку та охорони
здоров’я

к.39

Поліщук О.В.
Альяних З.С.
Мельник О.М.
Барашовець Г.П.

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

к.52

Весельський В.Л.
Ящук І.К.
Дмитренко З.М.

Засідання погоджувальної ради з розгляду питань порядку
денного тридцять третьої сесії міської ради сьомого скликання
за участю секретаря міської ради, першого заступника міського
конференц- Весельський В.Л.
09:00-12:00 голови, заступників міського голови, заступника міського
зала
голови-начальника фінансового управління міської ради,
керуючого справами виконавчого комітету міської ради,
керівників виконавчих органів міської ради
виконавчі
12:00-13:00 Обідня перерва
органи міської
ради
Засідання тимчасової контрольної комісії міської ради з питань
Остапчук В.І.
13:15
врегулювання сезонної, пересувної і вуличної торгівлі, громадського
к. 50
Колотов С.Ю.
харчування та інших послуг
члени комісії
Гвозденко О.В.
Нарада з волонтерами щодо організаційних питань з Міжнародного свята
Заєць Л.В.
13:15
к. 46
літератури і мистецтв «Лесині джерела»
Циба Я.В.
Ліберда В.А.
Павленко А.К.
вул.
Патюк І.М.
14:00
Виїзне обстеження згідно звернення гр. Антонюк М.О.
Плетенка,104 Рибаков А.П.
Рассадін А.О.
14:00

Нарада з питань організації супроводу офіційних делегацій під час
проведення Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»

15:00-17:00 Особистий прийом громадян

конференцзала
к.1

з 15:30

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

к.52

16:00

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

Заступник керуючого справами виконавчого комітету,
начальник організаційного відділу міської ради

Секретар міської ради

робочі
кабінети

_______________

_____________

Гвозденко О.В.
Ружицький Д.А.
Заєць Л.В.
начальники відділів
та управлінь

Ящук І.К.
Киреєва Л.В.
Весельський В.Л.
Мартинюк Л.В.
Ружицький Д.А.
Остапчук В.І.
Колотов С.Ю.
Гвозденко О.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.
Остапчук В.І.
Колотов С.Ю.
Гвозденко О.В.
Ящук І.К.
Ружицький Д.А.

Н.В. Марчук
В.І.Остапчук

Заступник міського голови

_______________

О.В.Гвозденко

Заступник міського голови

______________

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

________________

Шейко 2-01-73

О.М.Талько

