Д О В І Д К А
про виконання рішення виконавчого комітету від 20.12.2018 №352
«Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2019 року»
1. Інформація про виконання:
Протягом звітного періоду відбулося 3 планових та 3 позапланових засідання
виконавчого комітету. На 6 засіданнях розглянуто 89 питань, з яких прийняті
відповідні рішення, в тому числі з планових питань – 16.
Згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2019
року:
Першим розділом «Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого
комітету» заплановано до розгляду 11 питань, з 8 прийняті відповідні рішення.
Другим розділом «Перелік раніше прийнятих рішень, які розглядатимуться в
порядку перевірки виконання» заплановано до розгляду 8 питань, з яких прийняті
відповідні рішення.
Третім розділом «Перелік основних
передбачено проведення 40 заходів, а саме:

організаційно-масових

заходів»

1.

Засідання
комітету
забезпечення 20.03
доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

2.

Засідання містобудівної ради

3.

Перевірка
стану
зовнішньої реклами

4.

Перевірка
покажчиків
номерних 3 (08.01, 04.02, 27.03) – за
знаків на будинках та спорудах
результатами перевірок порушень не
виявлено

5.

Засідання Громадської приймальні з 3 (16.01, 06.02, 06.03) – розглянуто 1
питань
підтримки
розвитку звернення
підприємництва

3 (25.01, 12.03, 26.03) – розглянуто
ескізні
проекти
реконструкції
вбудовано-прибудованих приміщень

конструкції 10 (01.01, 14.01, 17.01, 07.02, 08.02,
27.02, 05.03, 14.03, 20.03, 29.03) – за
результатами перевірок направлені
попередження
про
усунення
виявлених порушень

6.

Засідання міської Координаційної 3 (30.01, 27.02, 28.03) – розглянуто 14
ради
з
питань
розвитку питань
підприємництва

7.

Обстеження території міста щодо 3 (29.01, 27.02, 21.03) – за
виявлення несанкціонованих звалищ результатами обстежень складено
відходів
відповідні акти

8.

Засідання міської комісії з питань 01.03 – розглянуто 7 питань, прийнято
техногенно-екологічної безпеки та 34 рішення
надзвичайних ситуацій

9.

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

10.

Засідання міської робочої групи з 3 (29.01, 27.02, 27.03) – рейдових
питань легалізації виплати заробітної обстеження у 10 фізичних осібплати та зайнятості населення
підприємців. Складено акти, приписи
і протоколи про адміністративні
правопорушення

11.

Засідання міської комісії з питань 21.03 – розглянуто питання «Про стан
безпечної життєдіяльності населення виробничого
травматизму
та
професійної
захворюваності
на
підприємствах міста у 2018 році»,
затверджено план роботи міської
комісії
з
питань
безпечної
життєдіяльності населення на ІІ
квартал 2019 року

12.

Засідання оперативного штабу з
питань
соціального
захисту
бездомних
громадян
та
осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, в
осінньо-зимовий період

13.

Засідання міської комісії з питань 4 (10.01, 23.01, 18.02,
призначення (відновлення) соціальних призначено (подовжено)

3 (29.01, 26.02, 26.03) – розглянуто
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 розрахунків підприємств міста з
бюджетами, державними цільовими
фондами та погашення заборгованості
із
виплати
заробітної
плати».
Заслухано 10 керівників підприємств
та фізичних осіб-підприємців

18.03 – розглянуто питання роботи
штабу в осінньо-зимовий період;
попередження та подолання недоліків,
що мали місце під час роботи штабу
04.03) –
соціальні

виплат
особам

внутрішньо

переміщеним виплати 69 сім’ям; скасовано дію
довідки – 8

14.

Засідання міської робочої групи з
питання
забезпечення
реалізації
рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання
норм
законодавства
в
частині
мінімальної заробітної плати

15.

Засідання міської комісії з розгляду не проводились
питань надання грошової допомоги
постраждалим
чи
внутрішньо
переміщеним особам з тимчасово
окупованої території України або
району
проведення
антитерористичної операції

16.

Засідання комісії з питань підготовки не проводились
та проходження осінньо-зимового
періоду в місті

17.

Засідання комісії з розгляду заяв та 2 (22.01, 19.03)
звернень щодо оренди комунального
майна

18.

Консультативно-правові
населенням міста

19.

Засідання спостережної комісії

3 (18.01, 28.02, 01.03) – розглянуто 4
питання, затверджено план роботи на
І квартал 2019 року, підписано угоду
про співпрацю між виконавчим
комітетом Енергодарської міської
ради і Кам’янсько-Дніпровським
міськрайонним
відділом
філії
Державної установи «Центр пробації»
в Запорізькій області

20.

Засідання адміністративної комісії

2 (16.01, 12.03) – розглянуто 5
матеріалів за ч.1 ст.130, ч.1 ст.180, ч.2
ст.181-1, ст.183 КУпАП

зустрічі

за даними управління ПФУ в
м.Енергодарі, на підставі проведеного
аналізу наданих звітів «Про суми
нарахування заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування» за І квартал
2019 року в м.Енергодарі відсутні
підприємства, установи та організації
бюджетної сфери, на яких виплатили
заробітну плату менше мінімальної

з 3 (17.01, 21.02, 21.03) – звернулося 3
особи

21.

Засідання ради оборони м.Енергодара

не проводились

22.

Особисті
прийоми
посадовими особами

23.

Виїзні особисті прийоми за місцем 20.02 – міським головою Музикою
роботи та проживання громадян П.О. по вул.Курчатова, 16
посадовими особами

24.

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

25.

«Прямі лінії» з посадовими особами

26.

Нарада з керівниками установ, 28.02 – розглянуто 1 питання,
організацій і закладів міста щодо затверджено план-графік на 2019 рік
плану-графіка «Дня донора» на 2019
рік

27.

Засідання міської Координаційної 27.03 – розглянуто 3 питання
ради з питань протидії соціальним
хворобам

28.

Засідання експертної комісії архівного 5 (16.01, 22.01, 20.02, 05.03, 20.03) –
відділу
розглянуто 36 документів установ
міста загальною кількістю 8198 справ,

громадян 4 (08.01, 28.02, 04.03, 18.03) – міським
головою Музикою П.О.;
7 (21.01 та 04.02 – під час виконання
обов’язків міського голови; 08.01,
22.01, 12.02, 19.03, 26.03) –
секретарем ради Нікітіною Л.О.;
5 (14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 25.03) –
першим заступником міського голови
Курдею І.І.;
6 (02.01, 16.01, 06.02, 20.02, 06.03,
20.03) – заступником міського голови
Терентьєвим А.А.;
6 (09.01, 23.01, 13.02, 27.02, 13.03,
27.03) – заступником міського голови
Біленькою А.В.;
6 (10.01, 24.01, 14.02, 28.02, 14.03,
28.03)
–
керуючим
справами
виконавчого комітету Біряком В.В.

27.02 – з начальником управління
праці
та
соціального
захисту
населення міської ради Смірновою
О.Г.;
14.03
–
з
міським
головою
Музикою П.О.

з них схвалено 34 документи, 2 –
повернуто на доопрацювання. 13
документів
на
7771
справу
схвалено/погоджено ЕПК облархіву
29.

Перевірка наявності, стану і руху
документів
НАФ
в
установахджерелах формування НАФ та які
зберігаються в архівному відділі
міської ради

11.01 – Енергодарська міська рада та
її виконавчий комітет;
05.02 – управління освіти міської
ради. Загальна кількість справ – 1237
од.

30.

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

17.01 – дитяча художня школа;
11.02 – ДЗ «СМСЧ №1» МОЗ
України;
14.03 – ЕЗОШ №7;
22.03 – ЕНВК №5.
За результатами перевірок складено
довідки та направлено керівникам
установ

31.

Засідання комісії з питань захисту 3 (09.01, 06.02, 05.03) – розглянуто 32
прав дитини
питання, 15 заяв громадян, за якими
прийнято
відповідні
рішення,
затверджено 32 індивідуальних плани
соціального захисту дітей,
які
перебувають на обліку служби у
справах
дітей,
розглянуто
23
матеріали про стан сімей СЖО, в яких
порушуються
права
дитини,
затверджено
склад
5
мультидисциплінарних комісій

32.

Спільні профілактичні рейди

21.01 – з метою здійснення контролю
за умовами проживання, утримання та
виховання дітей, які перебувають на
обліку як такі, що опинились в СЖО,
проведення профілактичних бесід з
батьками про негативний вплив
наркотичних речовин та алкогольних
напоїв на здоров’я людини відвідано 6
сімей, в яких виховується 13 дітей,
проведено бесіди, попереджено 4
батьків про відповідальність та
можливість позбавлення батьківських
прав, за результатами складено звіти;
20.02 – з метою проведення
профілактичних бесід з батьками,
контролю за умовами утримання та
догляду за дітьми, надання їм

соціальних послуг відвідано 7 сімей, в
яких виховується 11 дітей, проведено
бесіди, за результатами складено
звіти;
20.03 – з метою здійснення контролю
за станом виконання батьками
обов’язків
щодо
забезпечення
належних
умов
проживання,
утримання та виховання дітей, які
перебувають на обліку як такі, що
опинились в СЖО, попередження
порушення прав дітей, вчинення
насильства в сім’ї та жорстокого
поводження з дітьми відвідано 4 сім’ї,
в яких виховується 6 дітей. Проведено
профілактичні
бесіди,
надано
консультації батькам
33.

Перевірка стану збереження майна та 4 (06.02, 13.02, 20.02, 27.02) –
житла
перевірено житло, яке на праві
власності та на праві користування
належить дітям. За результатами
перевірок складено 34 акти

34.

Семінар-нарада з питань соціально- не відбувся
правового захисту дітей

35.

Засідання колегії з фізичної культури не відбулось
та спорту

36.

Засідання колегії управління освіти

01.03 – розглянуто питання:
- про виконання Законів України «Про
звернення громадян» та «Про доступ
до публічної інформації» у 2018 році;
- про роботу педагогічних колективів
щодо профілактики правопорушень,
насилля та негативних звичок серед
здобувачів освіти закладів загальної
середньої освіти у 2018 році;
- про виконання заходів «Програми
розвитку освіти м.Енергодара на
2016-2018 роки» у 2018 році

37.

Нарада керівників закладів освіти

3 (23.01, 20.02, 21.03) – розглянуто
питання:
- про підсумки профілактичної роботи
управління освіти та закладів освіти
щодо
запобігання
дитячому
травматизму та збереження здоров’я

дітей
упродовж
2018
року.
Дотримання Положення про порядок
розслідування нещасних випадків, що
сталися під час навчально-виховного
процесу в навчальних закладах;
- про підсумки функціонування
туристсько-краєзнавчих
об’єднань
(гуртків, секцій) закладів освіти міста
у 2018 році та завдання на 2019 рік;
- про організацію харчування в
закладах освіти у 2018 році;
- про виконання бюджету за 2018 рік
та бюджет управління освіти на 2019
рік;
- про заходи щодо підготовки та
проведення ЗНО у 2019 році;
- про підсумки аналізу стану роботи
закладів освіти з порталом «Україна.
ІСУО
(інформаційна
система
управління освітою)», підтримки баз
даних в актуальному стані;
- про фізкультурно-оздоровчу роботу
в закладах загальної середньої освіти
міста;
про
особливості
закінчення
2018/2019 н.р., проведення державної
підсумкової атестації;
- про алгоритм підготовки документів
ЗДО
міста
для
проходження
процедури ліцензування закладу;
- про виконання методичною службою
міста завдань щодо оновлення
процесу
та
змісту
навчання
педагогічних працівників закладів
освіти з питань реалізації Концепції
«Нова українська школа»;
- про забезпечення надійності та
безпеки експлуатації, стан пожежної
та техногенної безпеки на об’єктах
закладів освіти
38.

Організаційні заходи щодо проведення:
‒ фестивалю «З Україною в серці»

згідно з розпорядженням міського
голови від 15.01.2019 №11-р «Про
відзначення у місті Енергодарі Дня
Соборності України»

‒
міського
конкурсу
театрального мистецтва

дитячого проводитиметься у 2020 році

‒ заходів в рамках обласного 18.02-18.03 – інформаційні зустрічі з
Місячника
з
профорієнтації представниками ЗВО І-IV рівнів
«Професійний орієнтир»
акредитації,
виїзні
інформаційні
екскурсі до ТДАТУ (адміністрація
ЗЗСО), ОНПУ (учні 11 класів). Учні
взяли участь в профорієнтаційних
зустрічах, Днях відкритих дверей,
онлайн-олімпіадах
ЗВО.
Учні
старших класів взяли участь в
розважально-інтелектуальній
грі
«Інтелект-батл»
‒ міського
року»

конкурсу

«Вихователь 20.03 – фінал міського конкурсу
«Вихователь року». Переможцями
визнано:
І місце – ДНЗ №13;
ІІ місце – ДНЗ №3, ДНЗ №5;
ІІІ місце – ДНЗ №10

‒ міського етапу Всеукраїнського учні та вихованці закладів освіти
конкурсу-виставки «Знай і люби свій підготували 700 творчих робіт в
край»
різних техніках виконання, 75 творчих
робіт відібрані журі та направлені для
участі в обласному етапі конкурсувиставки
‒ міського етапу Всеукраїнського міський етап буде проведено 11.04,
фестивалю Дружин юних пожежних
зональний етап – 19.04
‒ міського етапу Всеукраїнського Всеукраїнський фестиваль
фестивалю «Юний інспектор руху»
інспектор руху» відмінено
39.

«Юний

Організація участі учнів в:
‒ обласному етапі Всеукраїнського за результатами обласного етапу
конкурсу учнівської творчості
конкурсу призові місця посіли:
в номінації «Література»
ІІ місце – Кошелев Сергій, учень 6-А
класу ЕНВК №1 (вчитель Пилипенко
Л.Д.);
в номінації «Історія України і
державотворення»
ІІ місце – Бєлоусов Руслан, учень 10А класу ЕНВК №1 (вчитель Чиж В.С.)
‒ обласному етапі Всеукраїнських в обласному етапі взяли участь 79
учнівських олімпіад
учасників, з них визнано 41

переможця
‒
обласному
конкурсі-захисті в обласному етапі 27 учнів посіли
наукових робіт МАН
призові місця: чотири І місця,
одинадцять ІІ та дванадцять ІІІ місць.
Троє учнів увійшли до команди
Запорізької області для участі у
загальнодержавному етапі
40.

Організаційна робота з підготовки та проведення (відзначення):
‒ новорічних та різдвяних свят

у
закладах
освіти
проведено
театралізовані вистави, розважальноігрові програми, майстер-класи з
виготовлення різдвяних сувенірів

‒ Дня Соборності України

згідно з розпорядженням міського
голови від 15.01.2019 №11-р «Про
відзначення у місті Енергодарі Дня
Соборності України»;
у закладах освіти проведено єдиний
День
інформування,
тематичні
виховні заходи: флешмоби, виховні
години, конкурси малюнків

‒ Дня вшанування учасників бойових згідно з розпорядженням міського
дій на території інших держав
голови від 21.01.2019 №22-р «Про
відзначення в місті Енергодарі Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та 30-ї
річниці від дня виведення військ
колишнього
Союзу
РСР
з
Афганістану»;
у
закладах
освіти
проведено
тематичні виховні години, уроки
мужності, зустрічі з учасниками
бойових дій на території інших
держав
‒ Дня Героїв Небесної Сотні

згідно з розпорядженням міського
голови від 12.02.2019 №48-р «Про
вшанування
подвигу
учасників
Революції Гідності та Героїв Небесної
Сотні»;
у
закладах
освіти
проведено
тематичні виховні години, лінійкиреквієми,
уроки
мужності.
У
бібліотеках
закладів
освіти

презентовані фотовиставки, тематичні
викладки публіцистичної літератури
та періодичних видань
‒ Міжнародного дня рідної мови

18-22.02 – у закладах освіти
проведено:
інформаційні
та
народознавчі хвилинки «Дзвенить
струмочком рідна мова», «Яку мову
ви вважаєте рідною і чому?»,
«Зустрічаємо весну за народними
звичаями»,
конкурси
малюнків,
літературні та лінгвістичні ігри,
квести, батли, турніри: «У царстві
рідної мови», «Диво калинове», «Світ
буктрейлерів», книжково-ілюстровані
виставки «Там, де живе рідна мова,
живе український народ», «Мова моя
материнська», «Квітни, мово наша
рідна»

‒ Міжнародного жіночого дня

згідно з розпорядженням міського
голови від 18.02.2019 №61-р «Про
організацію та проведення у місті
Енергодарі святкових заходів до
Міжнародного жіночого дня»;
у
закладах
освіти
відбулося
привітання педагогічних колективів з
нагоди свята, учні та вихованці
закладів освіти підготували святкові
листівки для ветеранів педагогічної
праці – членів ГО «Наставник»

‒ Дня народження Т.Г.Шевченка

згідно з розпорядженням міського
голови від 22.02.2019 №63-р «Про
заходи з підготовки та відзначення
205-ї річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка»;
у закладах освіти проведено: виставки
у шкільних бібліотеках, літературні
читання, виховні години, конкурси
читців творів Т.Г.Шевченка;
12.03 – міська читацька конференція
«Я
відкриваю
нового
Тараса
Шевченка» для учнівської молоді на
базі ЕЗОШ №2

‒
Дня
працівників
житлово- згідно з розпорядженням міського
комунального
господарства
і голови від 12.02.2019 №50-р «Про
побутового обслуговування населення організацію та проведення у місті

Енергодарі заходів до Дня працівників
житлово-комунального господарства і
побутового
обслуговування
населення»
‒ Дня Національної гвардії України

згідно з розпорядженням міського
голови від 04.03.2019 №79-р «Про
організацію та проведення заходів до
Дня Національної гвардії України у
місті Енергодарі»

Позапланово відбулось:
1.

35 (02.01, 11.01, 16.01, 17.01, 21.01, 24.01, 25.01, 28.01 (2), 29.01 (3), 01.02,
06.02, 07.02, 08.02 (2), 13.02, 14.02, 15.02, 19.02, 21.02, 22.02, 25.02, 27.02,
28.02 (2), 01.03, 05.03, 13.03, 19.03, 20.03, 22.03, 26.03, 29.03) – засідань
тендерного комітету.

2.

03.01 – новорічна вистава в МПК «Сучасник» для дітей з багатодітних сімей
(100 осіб).

3.

04.01 – розважальна програма для 50 дітей з багатодітних сімей у Центрі
дитячої та юнацької творчості управління освіти міської ради.

4.

3 (08.01, 12.02, 12.03) – сприяння в організації проведення особистого
прийому громадян депутатом Запорізької обласної ради Сагайдачним О.О.

5.

15.01 – спільна нарада представників органів місцевого самоврядування,
аптечних установ та медичних спеціалістів з питання впровадження Урядової
програми «Доступні ліки» на території м.Енергодара. Розглянуто 1 питання.

6.

27.01 – міський конкурс «Хіп-хоп ринг 2019».

7.

2 (05.02, 15.02) – засідання Координаційної ради з питань розвитку фізичної
культури та спорту в м.Енергодарі. Розглянуто 9 питань.

8.

06.02 – засідання робочої комісії з питань розробки плану місцевого
економічного розвитку. Затверджено план дій з реалізації плану місцевого
економічного розвитку на 2019 рік.

9.

06.02 – брифінг міського голови П.Музики з питання реформування медичної
галузі у м.Енергодарі.

10.

23.02 – ювілейний захід до 20-ї річниці з дня заснування ГО «Творче
об’єднання «Україночка» (розпорядження міського голови від 12.02.2019 №49р).

11.

04.03 – нарада з питання забезпечення безкоштовними ліками громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розглянуто 1 питання.

12.

4 (18.03, 21.03, 22.03, 25.03) – перевірки дотримання Правил благоустрою

міста, за результатами яких порушникам направлені письмові попередження
про усунення виявлених зауважень.
13.

27.03 – засідання Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку,
створеного для впровадження Проекту ПРОМІС у м.Енергодарі з теми:
«Планування сталості результатів впровадження Проекту ПРОМІС».

