
ЗВІТ про роботу 

відділу організаційної роботи та інформації 

у 2021 році 

 

1. Аналітична робота 
    Робота відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності 

Барської міської ради здійснювалась відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого органу Барської 

міської ради, розпорядчих актів Вінницької обласної Ради та 

облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, положення про Відділ.      

    Відповідну інформацію надано для ознайомлення міському голові: 

- проаналізовано та підготовлено план роботи міської ради на 2021 рік. 

- опрацьовано та надано до затвердження сесією міської ради план 

роботи міської ради на 2021 рік. 

    Проаналізовано інформацію та складено графіки участі міського 

голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради в міських заходах на I, II, ІIІ, IV квартали 2021 року. 

     Протягом року підготовлено розпорядження міського голови: 
від 08.02.2021 №12-р «Про відзначення воїнів-інтернаціоналістів»; 

від 16.02.2021 №17-р «Про розподіл старостинських округів Барської 

міської територіальної громади між керівним складом апарату міської ради»; 

від 17.02.2021 №18-р «Про проведення заходів щодо вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення памяті Героїв Небесної 

Сотні»; 

від 23.02.2021 №20-р «Про стоврення оргкомітету з питань організації та 

проведення Дня міста»; 

від 11.03.2021 №36-р «Про утворення організаційного комітету з 

підготовки та проведення заходів, пов’язаних із 35-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи»; 

від 12.03.2021 №37-р «Про затвердження заходів із відзначення 35-х 

роковин Чорнобильської катастрофи»; 

від 16.03.2021 №41-р «Про відзначення працівників житлово-

комунального господарства Барської міської територіальної громади»; 

від 02.04.2021 №53-р «Про внесення змін Програми культурного 

розвитку Барської міської територіальної громади на 2021р.»; 

від 21.04.2021 №22 «Про нагородження до відзначення 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи»; 

від 26.04.2021 №66-р «Про затвердження плану заходів щодо 

відзначення Дня памяті та примирення, 76-ї річниці Перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні та вшанування памяті жертв війни в Україні»; 

від 21.05.2021 №19 «Про затвердження заходів до Дня захисту дітей»; 

від 24.05.2021 №20 «Про затвердження заходів до Днів польської 

культури»; 



від 11.06.2021 №94 «Про нагородження працівників галузі охорони 

здоровя Барської міської територіальної громади до Дня медичного 

працівника»; 

від 23.06.2021 №101-Р «Про відзначення до Дня Конституції України»; 

від 24.06.2021 №103-Р «Про відзначення 25-ї річниці Конституції 

України»; 

від 25.06.2021 №20 «Про затвердження Плану заходів із відзначення у 

2021 році Дня Державного Прапора та 30-ї річниці Незалежності України»; 

від 06.07.2021 №108-р «Про проведення громадського слухання щодо 

перейменування провулку Горького на провулок Буняковського»; 

від 12.08.2021 №117-р «Про нагородження до Дня Незалежності 

України»; 

від 15.09.2021 №130-р «Про нагородження Почесною грамотою з нагоди 

Дня рятівника»; 

від 17.09..2021 №132-р «Про відзначення працівників Барської дитячої 

музичної школи»; 

від 15.09.2021 №35 «Про заходи з відзначення в Барській громаді 2021 

року 80-х роковин трагедії Бабиного Яру»; 

від 07.10.2021 №139-р «Про відзначення у 2021 році Дня захисників і 

захисниць України та Дня українського козацтва»; 

від 12.10.2021 №141-Р «Про нагородження до Дня захисників і 

захисниць України»; 

від 28.10.2021 №149-р «Про проведення приписки громадян 2005 року 

народження до призовної дільниці у 2022 році»; 

від 02.11.2021 №151-р «Про нагородження з відзначення Дня працівника 

соціальної сфери»; 

від 04.11.2021 №153-р «Про нагородження з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва»; 

від 15.11.2021 №159-р «Про відзначення Дня гідності та Свободи»; 

від 23.11.2021 №164-р «Про відзначення у 2021 році Дня місцевого 

смоврядування»; 

від 23.11.2021 №165-р «Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

місцевого самоврядування»; 

від 24.11.2021 №170-р «Про відзначення у 2021 році Дня памяті жертв 

голодоморів»; 

від 24.11.2021 №171-Р «Про заходи з увічнення памяті захисників 

України на період до 2025 року»; 

від 02.12.2021 №174-р «Про відзначення до Дня Збройних Сил 

України»; 

від 02.12.2021 №175-р «Про відзначення Міжнародного дня волонтера». 

 

 

 

 



    Протягом року підготовлено рішення виконавчого комітету міської 

ради: 
- «Про затвердження Положення про службове посвідчення посадових 

осіб керівного складу Барької міської ради, опис службового 

посвідчення та затвердження форми журналу реєстрації таких 

посвідчень»; 

-  

2. Методична робота 
    Упродовж 2021 року посадовими особами Відділу постійно надавалась 

методична допомога, спрямована на зміцнення виконавської дисципліни, 

забезпечення своєчасного та якісного виконання службових документів, 

завдань керівництва з організаційних питань. Керівникам і посадовим особам 

міської ради надавалась інформаційна допомога у підготовці документів з 

питань, що належать до повноважень Відділу. Підготовлено пропозиції для 

формування номенклатурисправ Відділу . 

 

3. Організаційна робота 
    Посадовими особами відділу організаційної роботи міської ради 

проведено організацію та супровід : 
- урочистих заходів з нагоди вшанування32-ї річниці виведення військ з 

Афганістану; 

- заходів з нагоди відзначення 31-ї річниці виведення військ колишнього 

СОСО з Республіки Афганістан; 

церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку з нагоди 206-ї 

річниці від дня народження; 

заходів з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня; 

урочистої церемонії підняття Державного Прапора України; 

урочистих заходів присвячених відзначенню Дня міста; 

церемонії покладання квітів з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 років; 

урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

    Забезпечено супровід 12 чергових та 12 нарад з питань попереднього 

розгляду матеріалів на засідання виконавчого комітету. Відповідно до Закону 

України «Про місцеві вибори» забезпечено організацію проведення місцевих 

виборів міста, а саме: проведено 5 нарад міської робочої групи з питання 

організації підготовки місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, 1 нарада з 

питання організації матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць, 

2 наради з питання інспектування приміщень виборчих дільниць, 

підготовлено відповідні розпорядчі документи. 

    Опрацьовувались та надавалась інформація, відповідно до строків 

виконання на доручення голови ОДА, телефонограми, листи щодо організації 

проведення виборів на території міста. Опрацьовано пропозиції заступників 

міського голови та складено 49 календарних планів роботи та 68 уточнень та 

доповнень до основних заходів, що проводить міська рада та її виконавчий 

комітет. Опрацьовано та направлено 12 графіків чергувань керівництва 



міської ради у вихідні та святкові дні. Опрацьовано та відправлено належним 

чином: 

Вітальний лист: 
70 листівок з ювілейними датами; 

19 листівок з нагоди 270-річчя від Дня заснування міста Кам’янське; 

15 листівок привітання з Новорічними святами дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Вітаю: 
572 листівки з нагоди дня народження; 

130 вітальних листівок з 8 Березня; 

97 листівок з привітанням ветеранів з Днем Перемоги; 

114 листівок з нагоди Дня працівників освіти; 

150 вітальних листівок з нагоди Дня Конституції; 

150 вітальних листівок з нагоди Дня Незалежності; 

110 вітальних листівок з нагоди Дня місцевого самоврядування; 

150 вітальних листівок з Новим роком та Різдвом Христовим. 

    Опрацьовано інформацію надану виконавчими органами міської ради, 

підготовлено та направлено до облдержадміністрації паспорт міста станом на 

01.03.2020, 01.06.2020, 01.09.2020, 01.12.2020. Опрацьовано пропозиції та 

складено щоквартальні графіки участі керівництва міської ради у заходах, що 

проводяться міською радою та її виконавчим комітетом. Опрацьовувались 

службові документи з кадрових питань та питань корупції. Підготовлено та 

надано пропозиції до кадрового резерву виконавчих органів міської ради на 

2021 рік. 

    Організовано проведення щорічного оцінювання посадових осіб за 

результатами роботи у 2019 році та опрацьовано та надано Е-декларацію про 

доходи працівників сектору за 2019 рік до НАБК. Працівники сектору 

забезпечували участь посадових осіб виконавчих органів у загальноміських 

та загальнодержавних святах. Протягом 2020 року посадовими особами 

виконувались інші доручення заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради. Забезпечено взаємодію виконавчих органів міської ради та 

оперативний зв’язок з Карнаухівською селищною радою та 

Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. 

    Посадовими особами сектору з питань організаційної роботи підготовлено 

організаційні заходи та організовано проведення наради щодо підготовки 

урочистих заходів з нагоди святкування Дня місцевого самоврядування. 

Працівники сектору забезпечували участь посадових осіб виконавчих органів 

у загальноміських та загальнодержавних святах. Робота посадових осіб 

сектору здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради, плану роботи сектору. Систематично аналізується 

виконання документів з організаційних питань. 

 


