ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о міського голови
___________ О.В.Гвозденко
06.09.2019 року

ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ
на 11 вересня 2019 року
Середа 11 вересня 2019 року
Усікновення голови Пророка, Предчеті та Хрестителя Господнього Іоанна
Час
проведення

Назва заходу

Участь у навчальному візиті Асоціації міст України на тему «Впровадження
протягом дня технологій «безпечного міста» для створення комфортного середовища для
життя людей»

Місце
проведення
м.Київ

Відповідальні/
учасники
Остапчук В.І.

протягом дня Участь у презентації другого сезону соціального реаліті шоу «Громада
Ружицький Д.А.
м.Київ
на мільйон. Спеціалісти» на каналі 1+1
Заєць Л.В.
Нарада з працівниками комунального підприємства «Шляхрембуд»
вул. 2-га
Богданчук О.В.
8:00-9:00
Новоград-Волинської міської ради
Зелена,29-А Патюк І.М.
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
керівники
робочі
8:30-9:00 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
велика зала Гвозденко О.В.
9:00-11:00 Вісімдесяте засідання виконавчого комітету міської ради
Будинку рад Мартинюк Л.В.
Барашовець Г.П.
Нарада щодо капітального ремонту амбулаторії загальної практики –
11:00
на об´єкті Попроцька Л.С.
сімейної медицини №7 КНП «ЦПМСД» Новоград-Волинської міської ради
Пономаренко С.М.
стадіон
Циба Я.В.
Фізкультурно-оздоровчий захід «Скандинавська ходьба» для усіх
(відповідальний за
«Авангард»
11:00
захід)
мешканців міста
Тимофєєва Л.С.
Гвозденко О.В.
Підпис розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету
11:15-11:30
каб.46
Іваненко В.В.
та фінансово-господарських документів
Литвин С.В.
Гвозденко О.В.
11:30-12:00 Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
каб.46
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.
виконавчі органи
12:00-13:00 Обідня перерва
міської ради
Богданчук О.В.
Засідання
конкурсної
комісії
з
призначення
управителя конференц13:15
секретар та
багатоквартирного будинку в місті Новограді-Волинському
зала
члени комісії
Нарада за участі керуючого справами виконавчого комітету міської ради
вул.
Крапівницька С.В.
13:30
Ружицького Д.А. з працівниками центру надання адміністративних послуг Соборності,13 Пастухова І.П.
міської ради
Белявська Т.В.
Циба Я.В.
Нарада щодо організації та проведення національно-патріотичного
Нєпша А.Ю.
14:00
каб. 48
вишколу для молоді
Чайковська Я.О.
Ліберда В.А.
Виїзне засідання комісії з розгляду земельних спорів громадян щодо меж
Колотов С.Ю.
14:00
згідно графіка
Гудзь Д.С.
земельних ділянок
члени комісії
Богданчук О.В.
Патюк І.М.
Моісєєв С.В.
14:00
Виїзне обстеження функціонування притулку для безпритульних тварин
Захарчук В.М.
на об’єкті
громадської організації «Захист тварин «Оберіг»
Коваль О.С.
депутати міської
ради, громадські
активісти
стадіон
Гвозденко О.В.
Футбольний матч Всеукраїнської Ліги учасників АТО між командами ФК
14:00
«Авангард» Циба Я.В.
«Звягель-АТО» м.Новоград-Волинський – ФК «Авіатор ЗСУ» м.Самбір.
Тимофєєва Л.С.
Колотов С.Ю.
15:00-17:00 Особистий прийом у першого заступника міського голови
каб.1
Кривенко О.Г.
Гвозденко О.В.
15:30
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації
каб.46
Ружицький Д.А.
Мартинюк Л.В.

16:00
з 17:00

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

робочі
кабінети

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

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

Перший заступник міського голови
Заступник міського голови
Заступник міського голови-начальник фінансового управління
міської ради

робочі
кабінети

Ружицький Д.А.
Іваненко В.В.
Колотов С.Ю.
Ружицький Д.А.
Іваненко В.В.

_______________

Н.В. Марчук

_______________

В.І.Остапчук

_______________

С.Ю.Колотов

відпустка

А.В.Легенчук

відпустка

І.К.Ящук

Т.в.о. начальника фінансового управління міської ради

________________

В.В.Іваненко

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

________________

Д.А.Ружицький

Начальник відділу кадрів міської ради

________________

Ж.О.Колесник

Начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю
міської ради

________________

О.М.Талько

Яровая 2-01-73

