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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керуючий справами виконкому  

                     А.М.Левченко 

26 грудня 2014 року 

 

План роботи відділу організаційної та кадрової роботи  

міської ради на 2015 рік 

 

№ 

з/ч 

Назва завдання Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Щопівроку 

1.  Підготовка та направлення 

інформації до управління 

Головдержслужби України у 

Сумській області про кількість 

осіб, які пройшли стажування 

та зараховані до кадрового 

резерву 

5 числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

Юсан О.А.  

2.  Підготовка та направлення 

інформації до обласної ради 

щодо підвищення кваліфікації 

посадових осіб 

5 числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

Юсан О.А.  

3.  Підготовка та направлення 

інформації до управління 

Головдержслужби України у 

Сумській області про роботу із 

залучення молоді до служби в 

органах місцевого 

самоврядування 

5 числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

Юсан О.А.  

4.  Підготовка та надання 

інформації про хід виконання 

розпорядження голови ОДА 

від  01.12.2006 №630 «Про 

удосконалення контролю за 

здійсненням органами 

місцевого самоврядування 

делегованих повноважень 

органів виконавчої влади» 

До 10.01, 

10.07 

Яременко Н.А.  
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5.  Підготовка інформації на 

виконання рішення виконкому 

міської ради від 25.06.2013  

№143 «Про стан дотримання 

законодавства в роботі з 

кадрами на комунальних 

підприємствах і закладах та 

бюджетних установах 

м.Конотопа» 

10 числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

Айзенштат Е.Г.  

Щоквартально 

6.  Підготовка матеріалів та 

організація проведення   

інформаційної наради з 

керівниками підприємств, 

установ та організацій міста 

(Остання 

середа 

кожного 

кварталу) 

16.00 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

7.  Підготовка рішень 

виконавчого комітету міської 

ради про щоквартальні плани 

роботи виконкому, інших 

виконавчих органів міської 

ради  

Останній 

місяць 

кожного 

кварталу 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

8.  Підготовка рішень 

виконавчого комітету міської 

ради про заохочення голів 

квартальних комітетів міста  

Останній 

місяць 

кожного 

кварталу 

Руденко О.А.  

9.  Підготовка інформації для 

фінансового управління 

Конотопської міської ради 

щодо наявних вакансій 

Останній 

день 

кварталу 

Юсан О.А.  

10.  Підготовка інформації на 

виконання розпорядження 

міського голови від 18.04.2011 

№105-р «Про заборону 

відзначення особистих подій 

та пам’ятних дат, не 

пов’язаних з ювілеями» 

30 числа 

останнього 

місяця 

кварталу 

Юсан О.А.  

11.  Підготовка інформації на 

виконання розпорядження 

міського голови від 19.08.2011 

№245-р «Про визначення 

відповідальних за 

координацію роботи по 

запобіганню корупції в 

міській раді»  

1 числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

Юсан О.А.  
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12.  Підготовка інформації про 

виконання плану-графіку 

підвищення кваліфікації на 

2014 рік у виконавчих органах 

Конотопської міської ради 

10 числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

Юсан О.А.  

13.  Надання інформації про 

керівний склад міської ради до 

ОДА та облради 

До 1 числа 

місяця 

поточного 

кварталу 

Горяний Ю.М.  

14.  Організація та проведення у 

місті конкурсу «Кращий 

голова квартального комітету» 

за визначення показників 

роботи на кварталах 

Протягом 

кварталу 

Руденко О.А. 

 

 

15.  Засідання  конкурсної  комісії  

щодо визначення кращого 

голову квартального комітету 

за підсумками конкурсу 

Останній 

місяць 

кварталу 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

Члени 

конкурсної 

комісії 

 

Щомісячно 

16.  Організація проведення 

навчання працівників апарату  

міської ради та виконавчого 

комітету 

(Перший 

вівторок 

місяця) 

13.15 

Яременко Н.А. 

Айзенштат Е.Г. 

 

17.  Підготовка матеріалів та 

організація проведення 

попереднього розгляду та 

погодження матеріалів 

виконкому 

(За 12 днів 

до 

засідання 

виконкому) 

14.00 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

18.  Підготовка матеріалів та 

організація проведення 

попереднього розгляду та 

погодження матеріалів сесії 

(За 12 днів 

до 

засідання 

сесії 

міської 

ради) 

14.00 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 

 

19.  Підготовка матеріалів та 

організація проведення 

погодження матеріалів сесії 

(За 7 днів 

до 

засідання 

сесії 

міської 

ради) 

10.00 

 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 
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20.  Підготовка матеріалів та 

організація проведення 

засідання виконавчого 

комітету міської ради 

(Останній 

понеділок 

кожного 

місяця) 

10.00 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

21.  Підготовка матеріалів та 

організація проведення 

засідань постійних комісій 

міської ради та загальних 

зборів депутатів 

(Останній 

понеділок 

кожного 

місяця) 

15.00, 16.00 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 

 

22.  Підготовка матеріалів та 

організація проведення 

засідань сесії міської ради 

(Остання 

середа 

кожного 

місяця) 

10.00 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 

 

 

23.  Оформлення протоколів сесій 

міської ради 

Протягом 

15 робочих 

днів після 

проведення 

сесії 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 

 

 

24.  Підготовка матеріалів та 

проведення нарад з головами 

квартальних комітетів міста         

(За 

тиждень до 

сесії 

міської 

ради) 

14.00 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

 

25.  Оформлення протоколу 

наради, узагальнення питань, 

які були підняті на нарадах з 

головами квартальних 

комітетів та контроль за їх 

виконанням  

Після 

проведених 

нарад 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

 

26.  Підготовка розпорядження та 

виготовлення грамот ювілярам 

серед голів квартальних 

комітетів 

За тиждень 

до 

проведення 

наради 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

 

27.  Підготовка плану роботи 

відділу на наступний місяць 

До 20 

числа 

поточного 

місяця 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

28.  Підготовка плану роботи 

виконкому на наступний 

місяць 

До 25 

числа 

поточного 

місяця 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 
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29.  Підготовка розпоряджень про 

преміювання керівників 

комунальних підприємств 

міста 

Останній 

день 

кожного 

місяця 

Яременко Н.А. 

Айзенштат Е.Г. 

 

30.  Підготовка проекту 

розпорядження про 

преміювання працівників 

виконавчих органів 

Конотопської міської ради за 

місяць 

26 числа 

кожного 

місяця 

Юсан О.А.  

31.  Підготовка табелю обліку 

робочого часу 

15 та 

30 числа 

кожного 

місяця 

Юсан О.А.  

32.  Надання переліку питань, які 

виносяться у наступному 

місяці на виконком та сесію 

міської ради до ОДА 

До 25 

числа 

кожного 

місяця 

Горяний Ю.М.  

Щотижнево 

33.  Підготовка до проведення 

робочої наради при міському 

голові                            

(Кожного 

понеділка) 

8.15 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

34.  Підготовка до проведення 

апаратної наради при 

міському голові                            

(1-й та 3-й 

понеділок) 

8.15 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

35.  Нарада з питань виконання 

документів, які знаходяться на 

контролі 

(Кожного 

четверга) 

10.45 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

36.  Збір та аналіз планів роботи 

виконавчих органів міської 

ради 

(Кожного 

четверга) 

до 12.00 

Горяний Ю.М.  

37.  Підготовка плану роботи 

відділу на наступний тиждень 

(Кожного 

четверга) 

до 12.00 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

38.  Збір та аналіз звітів 

виконавчих органів міської 

ради про виконання плану 

роботи  

(Кожної 

п’ятниці) 

до 12.00 

Горяний Ю.М.  

39.  Організація проведення 

прийому громадян з 

особистих питань депутатами 

обласної ради 

Згідно 

графіку 

прийому 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 
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40.  Підготовка плану роботи 

міського голови, секретаря 

міської ради, заступників 

міського голови та керуючого 

справами виконкому 

(Кожної 

п’ятниці) 

до 12.00 

Горяний Ю.М.  

41.  Надання основних 

організаційних заходів до 

ОДА та обласної ради 

(Кожного 

четверга) 

до 12.00 

Горяний Ю.М. 

Золотарьов 

Д.В. 

 

42.  Збір та аналіз матеріалів на 

апаратну та робочу наради при 

міському голові                            

(Кожного 

четверга) 

до 15.00 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

43.  Надання плану роботи 

керівництва міськвиконкому 

до ОДА 

(Кожної 

п’ятниці) 

до 12.00 

Горяний Ю.М.  

Постійно 

44.  Надання методичної та 

технічної допомоги депутатам 

міської ради у здійсненні 

ними своїх повноважень, 

організація проведення 

навчання депутатів 

По мірі 

необхід-

ності 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 

 

45.  Надання методичної та 

технічної допомоги членам 

виконкому  

По мірі 

необхід-

ності 

Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

46.  Робота з рішеннями міської 

ради та витягами. Надання їх 

відділам 

У разі 

необхіднос

ті 

Золотарьов 

Д.В. 

 

47.  Контроль за організаційним 

забезпеченням роботи комісій 

виконкому міської ради 

Постійно Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

48.  Участь в організації та 

проведенні загальноміських 

святкових та урочистих 

заходів 

Згідно 

плану 

роботи 

виконкому 

міської 

ради 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

49.  Моніторинг щодо оновлення 

нормативно-правової бази, яка 

стосується діяльності відділу та 

надання інформації на сайт 

міської ради у розрізі 

покладених обов’язків 

Постійно Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 
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50.  Забезпечення виконання 

розпорядних документів 

обласної ради та 

облдержадміністрації з 

питань, що входять до 

компетенції відділу 

По мірі 

надходжен-

ня 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

51.  Надання інформації про 

виконання документів, за 

якими здійснюється контроль  

Згідно з 

встановле- 

ними 

термінами 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

52.  Робота з кореспонденцією, яка 

надходить до відділу 

Протягом 

місяця 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

53.  Прийом громадян з питання 

оформлення довідок з місця 

проживання мешканцям міста 

(Понеділок

вівторок, 

четвер) 

8.00-12.00 

Руденко О.А. 

Горяний Ю.М. 

 

54.  Розгляд звернень голів 

квартальних комітетів та 

мешканців міста 

По мірі 

надходжен-

ня 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

 

55.  Індивідуальна робота з 

головами квартальних 

комітетів міста 

Постійно Руденко О.А.  

56.  Контроль за встановленням 

надбавок за вислугу років, 

присвоєнням чергових рангів  

Постійно Юсан О.А.  

57.  Організаційне забезпечення 

проведення засідань 

конкурсної комісії міської 

ради на заміщення вакантних 

посад у виконавчих органах 

міської ради 

По мірі 

необхід- 

ності 

Айзенштат Е.Г.  

58.  Ведення особових справ 

працівників, трудових книжок, 

журналу направлення у 

відрядження, оформлення 

листків непрацездатності, 

службових посвідчень  

Постійно Юсан О.А.  

59.  Підготовка розпоряджень 

міського голови з особового 

складу та про відрядження 

Постійно Юсан О.А.  
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60.  Забезпечення своєчасного 

подання оголошень в засоби 

масової інформації про 

оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад у 

виконавчих органах міської 

ради 

По мірі 

необхід- 

ності 

Юсан О.А.  

61.  Видача та прийом документів 

на участь у конкурсі на 

заміщення вакантних посад у 

міській раді, перевірка їх 

відповідності вимогам 

чинного законодавства 

По мірі 

надходжен-

ня 

Юсан О.А.  

62.  Забезпечення своєчасного 

подання відповідної звітності 

до міськрайонного центру 

зайнятості про наявні вакансії 

та про прийнятих працівників 

По мірі 

необхід- 

ності 

Юсан О.А.  

63.  Ведення особових справ 

керівників комунальних 

підприємств, трудових 

книжок, підготовка 

розпоряджень з основної 

діяльності щодо відпусток 

керівників комунальних 

підприємств. 

Постійно  Айзенштат Е.Г.  

64.  Обслуговування локальної 

системи «Картка» ЄДКР 

«Кадри» 

Постійно Юсан О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року 
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65.  Забезпечення виконання 

Законів України “Про службу 

в органах місцевого 

самоврядування”, “Про засади 

запобігання і протидії 

корупції”, Указів, 

розпоряджень Президента 

України, постанов Кабінету 

Міністрів України, документів 

Головної служби 

регіонального та кадрової 

політики Секретаріату 

Президента України, 

Головного управління 

державної служби України, 

інших центральних органів з 

питань кадрової роботи  

Протягом 

року 

Яременко Н.А.  

Юсан О.А. 

 

 

66.  Здійснення організаційно-

методичного керівництва 

діяльністю самостійних 

відділів та управлінь міської 

ради з питань роботи з 

особами, які перебувають у 

кадровому резерві 

Протягом 

року 

Юсан О.А. 

 

 

67.  Забезпечення дотримання 

вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 

лютого 2002 року №169 “Про 

затвердження Порядку 

проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад 

державних службовців” щодо 

заміщення вакантних посад в 

міській раді на конкурсній 

основі 

Протягом 

року 

Яременко Н.А. 

Айзенштат Є.Г. 

Юсан О.А. 

 

68.  Забезпечення виконання плану 

- графіку підвищення 

кваліфікації посадових осіб 

виконавчих органів міської 

ради в центрі післядипломної 

освіти обласної державної 

адміністрації  

Протягом 

року 

Юсан О.А.  
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69.  Проведення роботи із 

формування замовлення на 

підготовку магістрів 

державного управління в 

Національній академії 

державного управління при 

Президентові України та її 

Харківському регіональному 

інституті на заочній і денній 

формах навчання та інших 

навчальних закладах, що 

готують магістрів державного 

управління 

Перше 

півріччя 

Яременко Н.А. 

Юсан О.А. 

 

70.  Забезпечення виконання 

вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від  

25.05.1998 №731 “Про 

затвердження Порядку 

ведення особових справ 

державних службовців в 

органах виконавчої влади”.  

Протягом 

року 

Юсан О.А.  

71.  Забезпечення виконання 

Наказу Міністерства оборони 

України від 15.12.2010 року 

N660 “Про затвердження 

Інструкції з організації 

ведення військового обліку 

військовозобов'язаних і 

призовників в органах 

місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, 

організаціях і навчальних 

закладах ”   

Протягом 

року 

Айзенштат Е.Г.  

72.  Забезпечення контролю за 

реалізацією державної 

кадрової політики на 

підприємствах, організаціях, 

установах міста, які 

знаходяться в сфері впливу 

міської ради 

Протягом 

року 

Айзенштат Е.Г.  
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73.  Організація зустрічей голів 

квартальних комітетів, 

мешканців міста з посадовими 

особами міської ради, 

керівниками установ, 

підприємств та організацій 

міста 

Протягом 

року 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

 

74.  Підготовка до виборів 

міського голови та міської 

ради 

Протягом 

року 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 

Горяний Ю.М. 

 

75.  Підготовка та організація 

проведення звітно-виборних 

зборів голів квартальних 

комітетів міста (56 кварталів) 

Протягом 

року 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

 

76.  Надання організаційної, 

консультативно-методичної 

допомоги головам 

квартальних комітетів для  

виконання своїх повноважень 

Протягом 

року 

Руденко О.А.  

Січень 

77.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

Дня Соборності України 

22.01 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

78.  Засідання конкурсної комісії 

на визначення кращого голови 

квартального комітету міста 

відповідно до проведеного 

конкурсу з благоустрою 

Після 

узагальнен

ня 

результатів

конкурсу 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

Члени 

конкурсної 

комісії 

 

79.  Оформлення документів щодо 

забезпечення голів 

квартальних комітетів 

проїзними квитками на 

електротранспорт 

Протягом 

місяця 

Яременко Н.А. 

Руденко О.А. 

 

80.  Підготовка плану перевірки 

роботи з кадрами в 

комунальних підприємствах та 

бюджетних установах міста 

Протягом 

місяця 

Яременко Н.А. 

Айзенштат Е.Г. 

 

81.  Розроблення плану роботи з 

кадрами у виконавчих органах 

міської ради на 2015 рік 

Протягом 

місяця 

Юсан О.А.  
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82.  Подання статистичної 

звітності за формою 9-ДС по 

апарату, відділам по 

забезпеченню діяльності 

виконавчих органів ради 

05.01 Юсан О.А. 

 

 

83.  Надання інформації до 

обласної державної 

адміністрації на виконання 

розпорядження голови ОДА 

від 02.02.2013 №36-ОД «Про 

відповідальних осіб за 

організацію проведення 

спеціальної перевірки 

відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття 

посад, пов’язаних із 

виконанням функцій держави 

або місцевого 

самоврядування» 

15.01 Юсан О.А.  

84.  Подання статистичної 

звітності за формою 6-Б про 

облік військовозобов’язаних 

30.01 Айзенштат Е.Г.  

Лютий 

85.  Проведення навчання з 

кадровим резервом з метою 

ознайомлення з діяльністю 

виконавчих органів міської 

ради, підвищення 

професійного рівня осіб, 

занесених до кадрового 

резерву 

12.02 Яременко Н.А. 

Юсан О.А. 

 

86.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

Дня вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав 

13.02 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

87.  Складання та подання 

статистичної звітності за 

формою 6-ПВ про кількість 

працівників, їх якісний склад 

та професійне навчання 

20.02 Юсан О.А.  
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88.  Навчання депутатського 

корпусу міської ради з 

питання декларування доходів 

депутатів 

Протягом 

місяця 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 

 

89.  Перевірки роботи з кадрами в 

комунальних підприємствах та 

бюджетних установах міста 

Протягом 

місяця 

Айзенштат Е.Г.  

Березень 

90.  Підготовка та організаційне 

забезпечення святкового 

концерту з нагоди 

Міжнародного дня прав жінок 

і миру 

06.03 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

91.  Перевірки роботи з кадрами в 

комунальних підприємствах та 

бюджетних установах міста 

Протягом 

місяця 

Айзенштат Е.Г.  

92.  Виступ на навчанні 

працівників апарату міської 

ради та виконавчого комітету 

з питання «Про декларування 

доходів посадових осіб 

місцевого самоврядування та 

депутатського корпусу» 

03.03  

о 13.15 

Яременко Н.А. 

Юсан О.А. 

 

Квітень 

93.  Підготовка та організаційне 

забезпечення покладання 

квітів з нагоди 29-ї річниці 

Чорнобильської трагедії 

24.04 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

94.  Перевірки роботи з кадрами в 

комунальних підприємствах та 

бюджетних установах міста 

Протягом 

місяця 

Айзенштат Е.Г.  

95.  Забезпечення своєчасного 

надання до відділу 

організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

посадовими особами 

декларацій про доходи,  

витрати, майно та 

зобов’язання фінансового 

характеру за 2014 рік (щодо 

себе і членів своєї сім’ї) 

До 01.04 Яременко Н.А. 

Юсан О.А. 
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96.  Навчання депутатського 

корпусу міської ради з питань 

положень Закону України 

«Про запобігання корупції» 

Протягом 

місяця 

Яременко Н.А. 

Золотарьов 

Д.В. 

 

Травень 

97.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

святкових заходів з нагоди 

Дня Перемоги 

08.05, 09.05 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

98.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

154-річниці від дня 

перепоховання Т.Г.Шевченка 

22.05 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

99.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

заходів по вшануванню 

Матерів-героїнь 

До дня 

матері в 

Україні 

Яременко Н.А. 

Айзенштат Е.Г. 

(спільно з 

управлінням 

соціального 

захисту 

населення) 

 

Червень 

100.  Виступ на навчанні 

працівників апарату міської 

ради та виконавчого комітету 

з питання «Про порядок 

підготовки інформації щодо 

здійснення делегованих 

повноважень» 

02.06 

о 13.15 

Яременко Н.А.  

101.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

святкового концерту з нагоди 

Дня медичного працівника 

15.06 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

102.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 

22.06 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

103.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

Дня Конституції України 

27.06 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 
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Липень 

104.  Робота по підготовці до 

святкування 72-ї річниці 

визволення міста від 

фашистських загарбників 

Протягом 

місяця 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

105.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

перемоги війська під 

проводом гетьмана України 

Івана Виговського у 

Конотопській битві 1659 року 

04.07 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

Серпень 

106.  Робота по підготовці до 

святкування 72-ї річниці 

визволення міста від 

фашистських загарбників 

Протягом 

місяця 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

107.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

заходів з нагоди Дня 

Державного Прапора та Дня 

Незалежності України 

24.08 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

108.  Інформація до обласної ради 

«Про випускників магістратур 

в освітній галузі «Державне 

управління» (додаток 10) 

10.08  Юсан О.А.  

Вересень 

109.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

святкових заходів з нагоди 

Дня міста 

05.09, 06.09 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

110.  Організація та проведення 

конкурсу на кварталах 

«Кращий квітник» та 

визначення переможців 

Напередод 

ні Дня 

міста 

Руденко О.А.  

111.  Організація проведення свят 

вулиць,  кварталів 

Напередод 

ні Дня міста 

Руденко О.А.  

112.  Участь у організаційному 

забезпеченні відкриття 

виставки-ярмарку 

«Конотопська сотня – 2015» 

Протягом 

місяця 

Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 
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Жовтень 

113.  Підготовка та організаційне 

забезпечення заходів з нагоди 

Дня захисника України та Дня 

українського козацтва 

14.10 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

114.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

Дня визволення України від 

німецько-фашистських 

загарбників 

28.10 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

115.  Робота з кадровим резервом 

комунальних підприємств та 

установ міста, перевірка його 

дієвості 

Протягом 

місяця 

Айзенштат Е.Г.  

Листопад 

116.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

Дня Гідності та Свободи 

21.11 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

117.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

Дня пам’яті жертв 

Голодоморів та політичних 

репресій 

22.11 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

118.  Оформлення передплати 

газети «Конотопський край» 

на майбутній рік для голів 

квартальних комітетів 

Протягом 

місяця 

Руденко О.А.  

Грудень 

119.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

святкового заходу з нагоди 

Дня Збройних Сил України 

06.12 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

120.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

святкового заходу з нагоди 

Дня місцевого 

самоврядування в Україні 

07.12 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 



17 
План роботи відділу організаційної та кадрової роботи міської ради на 2015 рік 

 

 

121.  Підготовка та організаційне 

забезпечення проведення 

покладання квітів з нагоди 

Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14.12 Яременко Н.А. 

Спеціалісти 

відділу 

 

122.  Розробка кадрового резерву на 

2016  рік 

грудень Яременко Н.А. 

Юсан О.А. 

 

123.  Підготовка плану роботи 

виконавчих органів міської 

ради на 2016 рік 

До 15.12 Яременко Н.А. 

Горяний Ю.М. 

 

124.  Підготовка та надання 

інформації на виконання 

рішення виконкому від 

27.11.2006 «Про затвердження 

Положення про   Почесну 

грамоту Конотопської міської   

ради, Подяку міського голови 

міста   Конотоп, їх описів» 

До 20.12 Айзенштат Е.Г.  

 

 

Завідувач відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради         Н.А.Яременко  


