Д О В І Д К А
про виконання рішення виконавчого комітету від 19.03.2021 №66
«Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2021 року»
зі змінами від 15.04.2021 №90 та від 20.05.2021 №126
1. Інформація про виконання:
Протягом звітного періоду відбулося 3 планових та 3 позапланових засідання
виконавчого комітету. На 6 засіданнях розглянуто 108 питань, зі 104 прийняті відповідні
рішення, в тому числі з планових питань – 19.
Згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2021 року:
Першим розділом «Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету»
заплановано до розгляду 16 питань, з 14 прийняті відповідні рішення.
Другим розділом «Перелік раніше прийнятих рішень, які розглядатимуться в
порядку перевірки виконання» заплановано до розгляду 5 питань, з яких прийняті відповідні
рішення.
Третім розділом «Перелік основних організаційно-масових заходів» передбачено
проведення 31 заходу, а саме:
1.

Перевірка правильності складання 01.05-31.05 – здійснено перевірки правильності
кошторисів бюджетних установ на складання кошторисів бюджетних установ на
2021 рік
2021 рік (фінансове управління, управління
економіки, управління праці та соціального
захисту населення, виконавчий комітет, відділ
культури, управління освіти, управління
комунальної власності). Всі зауваження,
виявлені під час перевірок, викладені у довідках,
розпорядникам коштів міського бюджету надано
термін для виправлення зауважень та недоліків.
На даний час всі зауваження по результатах
перевірки правильності складання кошторисів
бюджетних установ на 2021 рік усунені

2.

Засідання містобудівної ради

3.

Засідання
міського
комітету 24.06 – складено протокол №3
забезпечення доступності осіб з
інвалідністю
та
інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

4.

Перевірка
стану
зовнішньої реклами

5.

Перевірка покажчиків номерних 3 (29.04, 29.05, 17.06) – порушень не виявлено
знаків на будинках та спорудах

6.

Обстеження території міста щодо 2 (23.04, 24.05) – складено відповідні акти
виявлення несанкціонованих звалищ
відходів

26.05 – складено протокол №1

конструкцій 8 (02.04, 07.05, 17.05, 24.05, 07.06, 08.06, 10.06,
16.06) – за результатами перевірок направлені
попередження
про
усунення
виявлених
порушень

7.

Засідання міської Координаційної 2 (28.04, 26.05) – розглянуто 6 питань
ради
з
питань
розвитку
підприємництва

8.

Засідання Громадської приймальні з не проводилось
питань
підтримки
розвитку
підприємництва

9.

Засідання міської комісії з питань 25.05 – розглянуто 9 питань, прийнято 30 рішень
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

10.

Засідання оперативного штабу з 3 (08.04, 07.05, 22.06) – розглянуто 10 питань,
ліквідації надзвичайної ситуації, прийнято 34 рішення
пов’язаної з виникненням на
території Запорізької області гострої
респіраторної хвороби COVID-19

11.

Засідання міської комісії з питань
погашення
заборгованості
з
заробітної
плати
(грошового
забезпечення) та соціальних виплат,
додержання мінімальних гарантій в
оплаті праці та легалізації заробітної
плати

12.

Засідання міської комісії з питань 16.06 - розглянуто такі питання: «Про стан
безпечної
життєдіяльності пожежної безпеки в закладах освіти», «Про стан
населення
виробничого травматизму в місті Енергодарі»,
«Про стан безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на підприємствах міста Енергодара в
період карантину»

13.

Засідання робочої групи з питань не проводилось
проведення комплексу заходів щодо
боротьби
з
карантинними
рослинами,
бур’янами
та
несвоєчасним покосом трав на
території м.Енергодара

14.

Засідання постійно діючої комісії з 15.06
контролю за підготовкою та
проходженням
осінньо-зимового
періоду у м.Енергодарі

15.

Засідання комісії з розгляду заяв та не проводилось
звернень щодо оренди комунального
майна

2 (26.05, 29.06) - розглянуто такі питання: «Про
стан додержання суб'єктами господарської
діяльності законодавства про оплату праці в
частині дотримання мінімальних гарантій в
оплаті праці, легалізації зайнятості та заробітної
плати», «Про стан виконання вимог чинного
законодавства щодо сплати підприємствами,
установами, організаціями та фізичними
особами-підприємцями заборгованості перед
Пенсійним фондом України». Заслухано 8
керівників підприємств та фізичних осібпідприємців

16.

Оперативна нарада з керівниками 2 (27.04, 25.05)
правоохоронних органів

17.

Засідання адміністративної комісії

4 (15.04, 18.05, 10.06, 25.06) – розглянуто 17
матеріалів за ч.1 ст.179, ч.2 ст.156, ст.183 КУпАП

18.

Засідання спостережної комісії

3 (29.04, 31.05, 29.06), на яких розглянуто
питання про умовно-достроково звільнених осіб,
які потребують допомоги, та затверджено план
роботи спостережної комісії на ІІ півріччя 2021
року

19.

Особисті
прийоми
посадовими особами

20.

Виїзні особисті прийоми за місцем не проводилось
роботи та проживання громадян
посадовими особами

21.

Перевірки
стану
розгляду не проводилось
пропозицій, заяв та скарг громадян у
виконавчих органах міської ради,
комунальних підприємствах міста

22.

«Прямі лінії» з посадовими особами 7 - міським головою Орловим Д.О.;
3 - секретарем ради Тимошенком В.В.;
2 - першим заступником міського голови
Самойдюком І.Г.;
5 - заступником міського голови Холодом С.Ф.;
4 - заступником міського голови Біленькою А.В.;
2 - керуючою справами виконавчого комітету
Дабіжею Я.Г.
Під
час
проведення
«Прямих
ліній»
зателефонувала 81 особа, якими порушено 135
питань

23.

Засідання
експертної
архівного відділу

громадян 2 - міським головою Орловим Д.О. (звернулося
19 осіб, порушено 34 питання);
1 - першим заступником міського голови
Самойдюком І.Г. (звернулося 4 особи, порушено
11 питань);
1 - секретарем ради Тимошенком В.В.
(звернулася 1 особа, порушено 3 питання);
5 - заступником міського голови Холодом С.Ф.
(звернулося 8 осіб, порушено 9 питань);
1 - керуючим справами виконавчого комітету
Дабіжею Я.Г. (звернулася 1 особа, порушено 2
питання)

комісії 3 (07.04, 05.05, 02.06) – розглянуто 14 документів
установ міста загальною кількістю 67 справ.
Схвалено/погоджено ЕПК Державного архіву
Запорізької області 14 документів на 669 справ

24.

25.

Перевірки стану архівної справи і
діловодства
в
установах,
у
діяльності яких не утворюються
документи НАФ

проведено
4
тематичні
перевірки:
в
Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)
«Сопілочка» №16, Дитячій музичній школі
міської ради, Дошкільному навчальному закладі
(ясла-садок) «Золота рибка» №13 та ДП ПАТ
Перевірки стану архівної справи і «Державна акціонерна компанія «Ліки України»
діловодства в установах-джерелах Аптека №5. Перевірка відділу культури міської
формування НАФ
ради (перенесено на 3 квартал)
За результатами перевірок складено довідки та
направлені керівникам закладів та установ

26.

Засідання комісії з питань захисту 6 (07.04, 22.04, 26.04, 05.05, 02.06, 14.06) –
прав дитини
розглянуто 15 питань, 17 заяв громадян, за якими
прийнято відповідні рішення, затверджено 1
індивідуальний план соціального захисту
дитини, яка перебуває на обліку служби у
справах дітей, розглянуто 11 матеріалів про стан
сімей СЖО, в яких порушуються права дитини,
розглянуто 8 проєктів висновків органу опіки та
піклування для надання їх до суду

27.

Спільні профілактичні рейди

4 (13.04 – з метою проведення профілактичних
бесід з батьками, які мають шкідливі звички,
неналежно виконують батьківські обов’язки, а
також з їх дітьми про негативний вплив
наркотичних речовин та алкогольних напоїв на
здоров’я людини, відвідано 7 сімей, в яких
виховуються діти, проведено профілактичні
бесіди з батьками та дітьми, батьків попереджено
про адміністративну відповідальність;
16.04 – здійснення контролю за умовами
проживання сімей з метою проведення
профілактичних бесід з батьками, які мають
шкідливі
звички,
неналежно
виконують
батьківські обов’язки; обстеження житловопобутових умов дітей, які потребують
соціального захисту; недопущення порушень
прав дітей та надання соціальних послуг,
відвідано 6 сімей, в яких виховуються діти,
проведено профілактичні бесіди з батьками та
дітьми,
2
батьків
попереджено
про
адміністративну відповідальність;
28.04 – з метою здійснення контролю за
дотриманням
норм
правопорядку
неповнолітніми
в
громадських
місцях,
виявлення бездоглядних дітей, дітей, які
жебракують та вчиняють правопорушення. За
результатами рейду дітей, які жебракують та
вчиняють правопорушення, бездоглядних дітей
не виявлено;
12.05 – з метою обстеження житлово-побутових
умов дітей, які потребують соціального захисту,

недопущення порушень прав дітей та надання
соціальних послуг, відвідано 7 сімей, в яких
виховуються діти, проведено профілактичні
бесіди з батьками та дітьми)
28.

Нарада керівників закладів освіти

3 (21.04, 19.05, 16.06) – розглянуто питання про:
- розробку проєкту Програми розвитку освіти
м.Енергодара на 2022-2024 роки;
- комплекс заходів щодо підготовки і проведення
ЗНО у 2021 році та організацію освітнього
процесу у ЗЗСО під час проведення ЗНО;
- результати ревізії фінансово-господарської
діяльності управління освіти міської ради;
- результати вибіркового контролю за
дотриманням закладами освіти установчих
документів;
- наслідки чергової та позачергової атестації
педагогічних працівників закладів освіти у
2020/2021 н.р.;
- забезпечення виконання вимог чинного
законодавства щодо реалізації Національної
стратегії реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки,
постанови КМУ від 01.06.2020 №586 «Деякі
питання захисту дітей в умовах боротьби з
наслідками гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» в межах повноважень;
- стан роботи ДНЗ №16 щодо впровадження
програми розвитку дітей старшого дошкільного
віку «Впевнений старт»;
- виконання угоди між управлінням освіти та
Енергодарською
міською
організацією
Профспілки працівників освіти і науки;
- підсумки роботи логопедичного
пункту
управління освіти міської ради у 2020/2021 н.р.;
- підсумки участі закладів освіти у
інтелектуальних
та
творчих
конкурсах,
спортивних
та
туристських
змаганнях,
виставках, турнірах у 2020/2021 н.р.;
- результати моніторингу виконання закладами
освіти ст.30 Закону України «Про освіту»
(прозорість та інформаційна відкритість закладу
освіти);
- результати участі педагогічних працівників
міста у фахових конкурсах у 2020/2021 н.р.;
- підсумки вивчення предмета «Захист України»
та підсумки проведення навчально-польових
занять (зборів) за програмою предмета «Захист
України» з юнаками випускних класів ЗЗСО
м.Енергодара у 2020/2021 н.р.;
- дотримання адміністрацією ЗЗСО ведення

документації щодо організації здобуття загальної
середньої освіти за індивідуальною формою у
2020/2021 н.р.;
- виконання заходів щодо забезпечення
цивільного захисту населення. Організація та
проведення Дня цивільного захисту в закладах
освіти
29.

Засідання колегії управління освіти

2 (28.04, 16.06) – розглянуто питання про:
- створення в закладах освіти освітнього
середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації. Виконання рішення
колегії від 22.04.2020 №02 «Про роботу закладів
загальної середньої освіти щодо протидії
булінгу»;
- організацію в ЗЗСО роботи щодо
запровадження освітніх змін відповідно до
Закону України «Про загальну середню освіту»;
- забезпечення прав дітей з особливими
освітніми потребами в умовах інклюзії у
2020/2021 н.р.;
- результативність роботи закладів дошкільної
освіти міста щодо виконання вимог Базового
компонента дошкільної освіти;
- забезпечення виконання ст.ст.8, 9 Закону
України «Про загальну середню освіту» та
Порядку ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів, затвердженого
постановою КМУ від 13.09.2017 №684

30.

Організаційні заходи щодо проведення:
‒ міського конкурсу дитячої не проводився через карантинні обмеження
музичної творчості «Веселі нотки2021» для дітей дошкільного віку
‒ міського етапу Всеукраїнської не проводився через карантинні обмеження
дитячо-юнацької
військовоспортивної патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
‒ свята «Останній дзвоник»

свято відбулося з дотриманням карантинних
вимог за окремим графіком

‒ ДПА та зовнішнього незалежного відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
тестування
України від 03.03.2021 №273 «Про звільнення
від проходження ДПА учнів, які завершують
здобуття початкової та базової загальної
середньої освіти, у 2020/2021 н.р.» у поточному
навчальному році від проходження ДПА
звільнено всіх учнів 4-х та 9-х класів. Згідно з
Законом України «Про внесення змін до розділу
ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону

України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення
додаткових
соціальних
та
економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19)» (щодо
окремих питань завершення 2020/2021 н.р.)»,
учні, які завершують здобуття повної загальної
середньої освіти у 2020/2021 н.р., звільняються
від проходження ДПА. При цьому учні мають
право за власним бажанням пройти ДПА,
зокрема у формі ЗНО. Управлінням освіти
забезпечено вирішення організаційних питань
щодо створення належних умов для проведення
ЗНО 2021 року у межах компетенції з
урахуванням Постанови головного санітарного
лікаря України від 21.05.2020 №24 «Про
затвердження тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів при
проведенні ЗНО, єдиного вступного іспиту та
єдиного фахового вступного випробування в
період карантину в зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)» та листа
МОН України від 17.06.2020 №1/9-331 «Щодо
організації підвезення учасників ЗНО з числа
випускників ЗЗСО до пунктів проведення ЗНО та
у зворотному напрямку». Медичними сестрами
ЗЗСО міста (ЕНВК №1, ЕЗОШ №2, ЕНВК №5,
ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9) здійснювався супровід
організованих груп учасників ЗНО для їх участі
у зовнішньому незалежному оцінюванні з фізики
(118 осіб) та хімії (29 осіб), яке проходило у
м.Запоріжжі. На базі міста працювало п’ять
пунктів тестування (ЕНВК №1, ЕЗОШ №2,
ЕЗОШ №4, ЕНВК №5 та ЕЗОШ №7), ними в
період з 25.05 до 15.06 проведено ЗНО
математики, української мови і літератури,
англійської мови, історії України, біології,
географії
31.

Організаційна робота з підготовки та проведення (відзначення):
‒ Всеукраїнського дня психолога

‒ Міжнародного
Чорнобиля

дня

для учасників освітнього процесу проведено
відео-лекторії,
онлайн
квест-ігри,
акції
«Кольоровий
тиждень»,
«Цікавий
світ
психології», «З турботою про себе», флешмоб
«На хвилях позитиву» тощо. На сайтах,
сторінках і блогах спеціалістів психологічної
служби розміщено цікаві і корисні матеріали
соціально-психологічної тематики

пам’яті згідно з розпорядженням міського голови від
22.04.2021 №145-р «Про підготовку та

проведення заходів, пов’язаних з 35-ю річницею
Чорнобильської катастрофи, з урахуванням
карантинних обмежень».
У закладах освіти проведено тематичні виховні
години, уроки мужності, виступи лекційних груп
‒ Дня Перемоги над нацизмом у згідно з розпорядженням міського голови від
Другій світовій війні
29.04.2021 №155-р «Про заходи з підготовки та
відзначення у місті Енергодарі Дня пам’яті та
примирення і 76-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні».
У закладах освіти проведено тематичні виховні
заходи: години спілкування, конкурси малюнків,
тематичні уроки історії, міський флешмоб
«Історія однієї фотографії»
‒ Дня міста

згідно з розпорядженням міського голови від
26.05.2021 №183-р «Про відзначення Дня міста»

‒ Дня Європи

у закладах освіти проведено тематичні круглі
столи, інформаційні дайджести, виставки
публіцистичної літератури

‒ Міжнародного дня захисту дітей

у закладах освіти проведені тематичні заходи:
змагання, квести, онлайн-вікторини, конкурси
малюнку на асфальті

‒ Дня скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні

згідно з розпорядженням міського голови від
16.06.2021 №191-р «Про проведення заходів,
присвячених Дню скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні».
На
сайтах
закладів
освіти
розміщено
інформаційні матеріали до Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні

‒ Дня Конституції України

згідно з розпорядженням міського голови від
16.06.2021 №192-р «Про заходи щодо
святкування 25-ї річниці Конституції України».
На
сайтах
закладів
освіти
розміщено
інформаційні матеріали до Дня Конституції
України

‒ Дня медичного працівника

згідно з розпорядженням міського голови від
16.06.2021 №190-р «Про відзначення Дня
медичного працівника у місті Енергодарі»

Позапланово відбулось:
1.

06.04 – прес-брифінг міського голови Д.Орлова та його заступників І.Самойдюка та
С.Холода з питань порядку денного чергової 5-ї сесії міської ради.

2.

06.04 – засідання міської постійно діючої комісії для вирішення проблемних питань з
утримання тварин.

3.

19.04–05.05 – онлайн-конкурс «Великодні дзвони» (розпорядження міського голови від
16.04.2021 №139-р).

4.

19.04–14.05 – онлайн-вікторина «Пройди культурною стежиною» (розпорядження
міського голови від 16.04.2021 №140-р).

5.

28.04 – засідання робочої комісії з розгляду фінансових планів підприємств (установ,
організацій), що належать до комунальної власності територіальної громади
м.Енергодара. Розглянуто 5 фінансових планів комунальних підприємств на 2021 рік, з
яких 4 – затверджено, 1 – направлено на доопрацювання.

6.

06.05 – прес-брифінг міського голови Д.Орлова та його заступників І.Самойдюка та
С.Холода щодо ситуації на КП «Комунальні системи».

7.

3 (12.05, 19.05, 27.05) – перевірки умов утримання, виховання усиновлених дітей.
Перевірено 29 сімей усиновителів, за результатами складено звіти, порушень прав дітей
не виявлено.

8.

2 (19.05.2021, 16.06.2021) – взято участь в організації проведення особистого прийому
громадян депутатом Запорізької обласної ради Джуганом С.В.

9.

10.06 – бізнес-зустріч депутата Запорізької обласної ради І.Лєх, голови ГО «Бізнес-союз
«Порада» О.Єрьоменко та членів ГО «Бізнес-Союз «Порада» з членами міської
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Під час заходу розглянуто
наступні питання: перспективи розвитку малого і середнього бізнесу; наявні проблеми
та першочергові задачі; основні цілі та завдання ГО «Бізнес-Союз «Порада»; переваги
членства в бізнес-асоціаціях.

