Д О В І Д К А
про виконання рішення виконавчого комітету від 21.03.2019 №78
«Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2019 року»
1. Інформація про виконання:
Протягом звітного періоду відбулося 2 планових та 8 позапланових засідань
виконавчого комітету. На 10 засіданнях розглянуто 82 питання, з яких прийняті
відповідні рішення, в тому числі з планових питань – 18 (з 21 запланованого).
Згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал
2019 року:
Першим розділом «Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого
комітету» заплановано до розгляду 17 питань, з 14 прийняті відповідні рішення.
Другим розділом «Перелік раніше прийнятих рішень, які розглядатимуться
в порядку перевірки виконання» заплановано до розгляду 4 питання, з яких
прийняті відповідні рішення.
Третім розділом «Перелік основних організаційно-масових заходів»
передбачено проведення 47 заходів, а саме:
1.

Перевірка
дотримання
благоустрою міста

Правил 2 (04.05, 21.06)

2.

Засідання комітету забезпечення 12.06
доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

3.

Засідання містобудівної ради

4.

Перевірка
стану
зовнішньої реклами

5.

Перевірка покажчиків номерних 3 (17.04, 17.05, 11.06) – за
знаків на будинках та спорудах
результатами перевірок порушень не
виявлено

26.06 – розглянуто ескізний проект
реконструкції
вбудованоприбудованого приміщення

конструкції 8 (12.04, 04.05, 15.05, 24.05, 07.06,
12.06, 21.06, 25.06) – за результатами
перевірок направлені попередження
про усунення виявлених порушень

6.

Засідання Громадської приймальні з 3 (03.04, 08.05, 03.07) – розглянуто 1
питань
підтримки
розвитку звернення
підприємництва

7.

Засідання міської Координаційної 3 (24.04, 29.05, 26.06) – розглянуто
ради
з
питань
розвитку 14 питань (11 планових, 3
підприємництва
додаткових)

8.

Обстеження території міста щодо 3 (24.04, 21.05, 21.06) – за
виявлення несанкціонованих звалищ результатами обстежень складено
відходів
відповідні акти

9.

Засідання Координаційної ради з 3 (04.04, 22.05, 28.05) – прийнято
питань громадського бюджету
рішення щодо основних аспектів
громадського бюджету

10.

Перевірка правильності складання 01-31.05 – перевірки головних
кошторисів бюджетних установ на розпорядників
коштів
міського
2019 рік
бюджету. Всі зауваження та недоліки
за
результатами
здійснених
перевірок, викладені у довідках,
усунені

11.

Засідання міської комісії з питань 19.04 – розглянуто
техногенно-екологічної безпеки та прийнято 26 рішень
надзвичайних ситуацій

12.

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

3 (23.04, 28.05, 26.05) – 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 16 керівників
підприємств та фізичних осібпідприємців

13.

Засідання міської робочої групи з
питань
легалізації
виплати
заробітної плати та зайнятості
населення

23.04 – рейдове обстеження у 2
фізичних
осіб-підприємців.
Складено акти, приписи і протоколи
про
адміністративні
правопорушення

8

питань,

14.

Засідання міської комісії з питань 26.06 – розглянуто питання про:
безпечної
життєдіяльності - проведення Дня охорони праці в
населення
м.Енергодарі;
проведення
роботи
щодо
профілактики
травматизму
невиробничого характеру

15.

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

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 ІІ квартал
2019 року в м.Енергодарі відсутні
підприємства,
установи
та
організації бюджетної сфери, на
яких виплатили заробітну плату
менше мінімальної

16.

Засідання міської комісії з питань
призначення
(відновлення)
соціальних
виплат
внутрішньо
переміщеним особам

5 (11.04, 02.05, 17.05, 03.06, 11.06) –
за
результатами
призначено
(подовжено) соціальні виплати 95
сім’ям внутрішньо переміщених
осіб

17.

Засідання міської комісії з розгляду
заяв
членів
сімей
загиблих
військовослужбовців та інвалідів І-ІІ
групи
про
виплату
грошової
компенсації
за
належні
для
отримання жилі приміщення

26.04 – прийнято рішення щодо
виділення грошової компенсації для
отримання житла учаснику бойових
дій, інваліду ІІ групи

18.

Засідання
комісії
з
питань не проводились
підготовки та проходження осінньозимового періоду в місті

19.

Засідання комісії з розгляду заяв та 2 (23.04, 12.06)
звернень щодо оренди комунального
майна

20.

Консультативно-правові зустрічі з 3 (18.04, 16.05, 20.06)
населенням міста

21.

Засідання спостережної комісії

3 (25.04, 30.05, 27.06) – розглянуто

питання про умовно-достроково
звільнених осіб, які потребують
допомоги,
затвердження
видів
оплачуваних
суспільно-корисних
робіт та безоплатних суспільнокорисних
робіт
для
правопорушників і засуджених, на
яких
судом
накладено
адміністративне
стягнення,
кримінального покарання у вигляді
громадських робіт та перелік
об’єктів
для
відбування
порушниками
і
засудженими
громадських робіт
22.

Засідання адміністративної комісії

23.

Засідання
м.Енергодара

24.

Особисті
прийоми
посадовими особами

25.

Виїзні особисті прийоми за місцем 20.06 – міським головою П.Музикою
роботи та проживання громадян по просп.Енергетиків, 10
посадовими особами

ради

3 (09.04, 07.05, 12.06) – розглянуто
22 матеріали за ст.152, ст.154, ч.2
ст.156, ст.159, ч.1 ст.180, ч.1 ст.181-1,
ст.183, ч.2 ст.212-1 КУпАП

оборони не відбулось
громадян 4 (02.04, 07.05, 20.05, 18.06) –
міським головою Музикою П.О.;
6 (09.04, 23.04, 14.05, 28.05, 11.06 (як
в.о. міського голови), 15.04) –
секретарем ради Нікітіною Л.О.;
4 (22.04, 27.05, 10.06, 24.06) –
першим заступником міського голови
Курдею І.І.;
3 (10.04, 08.05, 22.05) – заступником
міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Біленькою
А.В.;
4 (03.04, 17.04, 02.05, 05.06) –
заступником міського голови з
питань
діяльності
виконавчих
органів ради Терентьєвим А.А.;
3 (11.04, 25.04, 23.05) – керуючим
справами виконавчого комітету
Біряком В.В.

26.

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

27.

«Прямі лінії» з посадовими особами

28.

Засідання міської Координаційної 27.06 – розглянуто 5 питань
ради з питань протидії соціальним
хворобам

29.

Міський конкурс до Дня сміху

30.

Міський конкурс «Молодь
здоровий спосіб життя»

31.

Засідання Координаційної ради з не відбулась
питань молодіжної, сімейної і
гендерної політики, попередження
насильства в сім’ї та протидії
торгівлі людьми

не проводились

04.04 – у МПК «Сучасник» міський
конкурс
КВК
«Покоління
Z
обирає…». За перемогу боролися
три команди: «Агенство Недоюмора
«5х5» (ЕНВК №5), «Завтрашній
день» (ЕБЛ) та «Чебуреки» (ЕНВК
«ЗНЗ-МНВК»). За
підсумками
конкурсу перше місце виборола
команда ЕНВК №5 «Агенство
Недоюмора
«5х5».
Переможці
представлятимуть
Енергодар
на
Всеукраїнському
культурно-мистецькому конкурсі для
творчо обдарованих дітей та молоді
«Жар-птиця» в курорті Затока
Одеської області
за 26.04 – урочисте нагородження
переможців міського фотоконкурсу
«Молодь
за здоровий спосіб
життя».
14 учасників надали 29 робіт в таких
номінаціях: «Єдність з природою»,
«Спорт – це життя», «Здорова нація
– здорова країна». Перше місце
посів Олексій Боровик, друге –
Олексій Семець, третє – Артем
Скорих. Всі
інші
учасники
відзначені Листами подяки міського
голови

32.

Засідання Координаційної ради з 25.06 – розглянуто питання про:
питань національно-патріотичного організацію допризовної підготовки
виховання дітей та молоді
молоді та заходи, спрямовані на
підвищення престижу військової
служби; проведення виховної роботи
з патріотичного виховання серед
студентської молоді ЕІДМУ «КПУ»
ім.Р.Г.Хеноха; залучення молодого
покоління
до
вивчення
та
збереження
історико-культурної
спадщини українського народу

33.

Засідання
експертної
архівного відділу

34.

Семінар для відповідальних за 30.05 – семінар з актуальних питань
архіви/архівні підрозділи установ- архівної справи та діловодства
джерел комплектування відділу відвідали 20 осіб
(список №1)

35.

Перевірки стану архівної справи і 18.04 – ЗНЗ II-III ступенів – МНВК
діловодства в установах
ЕМР;
23.04 – УДКСУ у м.Енергодарі;
16.05 – ПНЗ «ЦДЮТ» ЕМР;
22.05 – служба у справах дітей
міської ради
19.06 – ПАТ «ЕЮМ-10».
За результатами перевірок складено
довідки та направлено керівникам
установ

36.

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

37.

Перевірка
стану
виховної
та 10.04 – за результатами перевірки
профілактичної роботи з учнями в складено
довідку,
надано
ЕБГ «Гармонія»
рекомендації

38.

Засідання комісії з питань захисту 5 (03.04, 23.04, 02.05, 21.05, 05.06) –
прав дитини
розглянуто 33 питання, 28 заяв

комісії 5 (24.04, 07.05, 15.05, 11.06, 26.06) –
розглянуто 37 документів установ
міста загальною кількістю 4109
справ. 22 документа на 3640 справ
схвалено/погоджено
ЕПК
Державного
архіву
Запорізької
області

03.05 – ЕІДМУ «КПУ»;
04.06 – управління комунальної
власності міської ради.
Загальна кількість справ – 240 од.

громадян, за якими прийнято
відповідні рішення, затверджено 22
індивідуальних плани соціального
захисту дітей, які перебувають на
обліку служби у справах дітей,
розглянуто 20 матеріалів про стан
сімей СЖО, в яких порушуються
права дитини
39.

Спільні профілактичні рейди

04.04 – з метою здійснення
контролю за дотриманням норм
правопорядку неповнолітніми в
громадських місцях, виявлення
бездоглядних
дітей
здійснено
перевірку території третього та
четвертого
мікрорайонів
міста.
Перевірено 5 місць концентрації
неповнолітніх. З дітьми проведено
профілактичні бесіди про шкоду
паління, про ведення здорового
способу життя;
24.04 – відвідування за місцем
проживання
сімей
з
метою
проведення профілактичних бесід з
батьками, які мають шкідливі
звички,
неналежно
виконують
батьківськи обов’язки, а також з їх
дітьми про негативний вплив
наркотичних речовин та алкогольних
напоїв
на
здоров’я
людини.
Здійснено контроль за умовами
проживання 9 дітей, які перебувають
на обліку служби у справах дітей,
проведено профілактичні бесіди з 5
батьками;
16.05 – з метою виявлення фактів
продажу пива, слабоалкогольних,
алкогольних напоїв та тютюнових
виробів неповнолітнім перевірено 7
торгових об’єктів, порушень не
виявлено;
22.05 – з метою обстеження
житлово-побутових умов дітей, які
потребують соціального захисту,
надання гуманітарної допомоги та
соціальних послуг відвідано 5 сімей;

4 дітям запропоновано оздоровлення
влітку, батьків 3 дітей запрошено до
ЦСССДМ
для
отримання
гуманітарної допомоги;
01.06 – здійснення контролю за
дотриманням норм правопорядку
неповнолітніми
в
громадських
місцях під час проведення заходів до
Дня захисту дітей. На території
міського
парку
культури
та
відпочинку
неповнолітніх
правопорушників не виявлено;
19.06 – з метою здійснення
контролю за умовами проживання та
зайнятості дітей, які перебувають на
обліку служби у справах дітей, під
час літніх канікул відвідано 8 дітей,
проведено профілактичні бесіди з
батьками про посилення нагляду за
дітьми на водоймах та місцях
відпочинку
40.

Аналіз умов утримання, виховання 3 (15.05, 22.05, 29.05) – перевірено
усиновлених дітей
15 сімей усиновителів, порушень
прав дітей не виявлено. За
результатами перевірок складено
звіти

41.

Робоча нарада з питань підготовки 19.04
–
та проведення спортивно-масових проведення
заходів до першотравневих свят та заходів
Дня Перемоги

42.

Засідання комісії із щорічного не відбулось
оцінювання
фізичної
підготовленості населення міста

43.

Засідання Координаційної ради з не відбулось
питань розвитку фізичної культури
та спорту

44.

Засідання колегії управління освіти

затверджено
план
спортивно-масових

2 (24.04, 25.06) – розглянуто питання
про:
- проміжні результати виконання
рішення колегії управління освіти
від 25.04.2018 «Про організаційне
забезпечення виконання ст.19, 20

Закону України «Про освіту»;
- створення умов для здобуття освіти
дітьми з особливими освітніми
потребами в ДНЗ №5, 12, 10;
- роботу закладів загальної середньої
освіти щодо протидії булінгу;
результативність
корекційної
роботи з дітьми в спеціальних
групах ЗДО та логопедичному
пункті управління освіти міської
ради у 2018/2019 н.р.;
- виконання ст.18 Закону України
«Про загальну середню освіту»;
організацію
роботи
щодо
забезпечення наступності освітнього
процесу в закладах дошкільної та
загальної середньої освіти в умовах
запровадження нового Державного
стандарту
початкової
загальної
освіти
45.

Нарада керівників закладів освіти

3 (17.04, 22.05, 25.06) – розглянуто
питання про:
формування
показників
функціонування закладів освіти та
попередньої мережі груп ЗДО, класів
ЗЗСО та гуртків, секцій ЗПО на
2019/2020 н.р.;
організацію
роботи
щодо
змістовного навчання та дозвілля
учнів
у
літніх
школах
для
обдарованих дітей;
- виконання Правил пожежної
безпеки для навчальних закладів та
установ системи освіти України;
- заходи щодо підготовки та
проведення ЗНО у 2019 році та
організацію освітнього процесу у
закладах загальної середньої освіти
під час проведення ЗНО;
виконання
заходів
щодо
забезпечення цивільного захисту
населення.
Організація
та
проведення Дня цивільного захисту
в закладах освіти;
організацію
роботи
щодо

проведення санітарно-екологічного
очищення та благоустрою територій
закладів освіти;
- підсумки чергової та позачергової
атестації педагогічних працівників
закладів освіти у 2018/2019 н.р.;
- нормативно-правові та науковометодичні
засади
формування
освітніх програм на 2019/2020 н.р.;
- забезпечення умов реалізації
Концепції «Нова українська школа»;
- підсумки проведення навчальнопольових
занять
(зборів)
за
програмою
предмета
«Захист
Вітчизни» з юнаками випускних
класів закладів загальної середньої
освіти м.Енергодара у 2019 році;
- підготовку до літньої ремонтної та
оздоровчої кампанії;
- аналіз рівня захворюваності
здобувачів освіти в 2018/2019 н.р.;
- забезпечення виконання закладами
освіти ст.30 Закону України «Про
освіту» (прозорість та інформаційна
відкритість закладу освіти) у І
півріччі 2019 року;
- підсумки участі закладів освіти у
інтелектуальних
та
творчих
конкурсах,
спортивних
та
туристських змаганнях, виставках,
турнірах у 2018/2019 н.р.;
- виконання освітніх програм за
2018/2019 н.р.;
- фактичний стан забезпеченості
підручниками,
посібниками,
програмами
закладів
загальної
середньої освіти;
- результати участі педагогічних
працівників міста у фахових
конкурсах у 2018/2019 н.р.
46.

Організаційні заходи щодо проведення:
міського та регіонального етапу 11.04 – на базі ЕЗОШ №2 міський
Всеукраїнського фестивалю Дружин етап Всеукраїнського фестивалю
юних пожежних
дружин юних пожежних, в якому

взяли участь ЕЗОШ №2, ЕЗОШ №7,
ЕНВК
«ЗНЗ-МНВК».
Команда
ЕЗОШ №2 посіла I місце в міському
та зональному етапах. В обласному
етапі Всеукраїнського фестивалю
ДЮП команда посіла IV місце
міського конкурсу дитячої музичної 23.04 – переможцями у різних
творчості «Веселі нотки» для дітей номінаціях визнано ДНЗ №10, ДНЗ
дошкільного віку
№8, ДНЗ №14, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ»
№9
міського
етапу
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовоспортивної патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

зонального
туру
Спартакіади з волейболу

25.04 – у грі взяли участь рої ЕНВК
№1, ЕЗОШ №2, ЕБГ «Гармонія» та
ЕЗОШ №4. За результатами змагань:
I місце посів рій ЕЗОШ №2, ІІ місце
– ЕБГ «Гармонія», ІІІ місце – ЕНВК
№1

обласної 10.04 – на базі ЕЗОШ №7 зональний
тур 73-ї обласної Спартакіади з
волейболу серед юнаків та дівчат, в
якому взяли участь 6 команд учнів переможці районних та міських
змагань:
міста
Енергодара,
Кам’янсько-Дніпровського
і
Великобілозерського районів. Серед
юнаків перемогу здобула команда
ЕЗОШ №2. Серед дівчат – команда
Благовіщенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Благовіщенської
сільської
ради
Кам’янськоДніпровського району

міського краєзнавчого конкурсу 23.04 – в Іванівському лісництві
серед учнів 8-х класів «Кучугури - пройшов
міський
краєзнавчий
2019»
конкурс «Кучугури - 2019», в якому
взяли участь 42 учня 8-х класів
міського
конкурсу
виховних
проектів
унікальних справ»

учнівських 15.01-10.05 – на розгляд журі
«Марафон представлено 18 виховних проектів
учнівських
колективів
закладів
загальної
середньої
освіти.
Переможцями конкурсу визнано 7
проектів: ЕНВК №1, ЕЗОШ №2,
ЕЗОШ №7, ЕНВК №5, ЕБЛ, ЕНВК
«ДНЗ-ЗНЗ» №9 (2 проекти). Гран-

прі конкурсу отримав проект
«Енергодар – місто для дітей» ЕНВК
«ДНЗ-ЗНЗ» №9 (керівник – Слотіна
Є.Г.)
екологічного
квесту
«Природа 10.04 – переможцями визнано: І
нашого міста» серед учнів 6-х класів місце – ЕЗОШ №7, ІІ місце –
команда ЕЗОШ №2, ІІІ місце –
команда ЕНВК №5
свята «Останній дзвоник»

31.05 – урочисті лінійки відбулися в
усіх закладах освіти міста

ДПА та зовнішнього незалежного проведено ДПА для учнів 4 класів –
тестування
608 осіб, учнів 9 класів – 544 особи.
Забезпечено проведення для 389
учнів ДПА у формі ЗНО. 16 учнів 12
класу склали ДПА. Загальна
кількість учнів, звільнених від ДПА
– 48. Забезпечено організаційний та
інформаційно-методичний супровід
сесій ЗНО на базі шкіл міста: з
української мови та літератури
(ЕНВК №1, ЕЗОШ №4, ЕНВК №5);
з математики (ЕНВК №1, ЕНВК
№5), з історії України (ЕЗОШ №4,
ЕЗОШ №7), з англійської мови
(ЕЗОШ №7)
випускних вечорів

47.

21-25.06 – документи про повну
загальну середню освіту отримали
411 випускників

Організаційна робота з підготовки та проведення (відзначення):
ювілею зразкового ансамблю танцю згідно з розпорядженням міського
«Ельдорадо»
голови від 22.04.2019 №138-р «Про
відзначення
20-річного
ювілею
зразкового
ансамблю
танцю
«Ельдорадо»
ювілею художнього виставкового згідно з розпорядженням міського
залу
голови від 11.05.2019 №162-р «Про
заходи щодо святкування Дня міста»
із змінами та доповненнями,
внесеними
розпорядженням
міського голови від 28.05.2019
№180-р

Дня пам’яті та примирення в Україні згідно з розпорядженням міського
голови від 10.04.2019 №125-р «Про
заходи з підготовки та відзначення у
місті Енергодарі Дня пам’яті та
примирення і 74-ї річниці Дня
Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні»
Всеукраїнського дня психолога

15-26.04 – у закладах освіти
проведено: конкурси малюнків на
асфальті «Букет настрою», «Щасливі
діти», «Весняна клумба гарного
настрою»;
тренінги
«Способи
активізації внутрішніх ресурсів»,
«Гармонізація емоційного стану»,
«Профілактика
емоційного
вигорання»;
години
психолога;
практичні заняття; психологічні ігри
і вправи «Дерево бажань», «Таємний
друг», «Пошта думок»

Дня без конфліктів

на стендах, блогах, сайтах, сторінках
Фейсбуку розміщено інформацію
для батьків, педагогів, здобувачів
освіти,
проведено
квести,
відеоперегляди
тематичного
матеріалу, інтерактивні заняття, ігри,
конкурси,
консультування
всіх
учасників освітнього процесу

Всесвітнього дня здоров’я

05.04 – спортивно-розважальний
квест «Здоровий спосіб життя»
серед учнівської молоді міста.
У заході взяли участь 9 команд. За
результатами змагань перемогу
виборола команда коледжу ЕІДМУ
імені Р.Г.Хеноха «КПУ», друге місце
посіла команда ЕБГ «Гармонія»,
третє – команда ЕБЛ

Міжнародного
Чорнобиля

дня

пам’яті згідно з розпорядженням міського
голови від 10.04.2019 №129-р «Про
підготовку та проведення заходів,
пов’язаних
з
33-ю
річницею
Чорнобильської катастрофи»;
впродовж квітня у закладах освіти
проведені тематичні виховні години,

уроки
мужності,
зустрічі
з
ліквідаторами
аварії
на
Чорнобильській АЕС. Учні 10-х
класів ЕНВК №1, ЕБГ «Гармонія»
взяли участь у міському мітингу,
присвяченому річниці трагедії на
Чорнобильській АЕС
Дня Перемоги над нацизмом у 29-30.04 – фізкультурно-оздоровче
Другій світовій війні
та спортивне свято «Енергодарський
напівмарафон»;
11-12.05 – чемпіонат міста з
більярдного
спорту
«Вільна
піраміда», командні змагання;
впродовж квітня-травня у закладах
освіти міста проведено: тематичні
виховні години, уроки мужності,
конкурси малюнків, зустрічі з
ветеранами Другої світової війни.
06.05 – участь представників
учнівського
самоврядування
в
автопробігу;
09.05 – участь вихованців «Школи
джур» ЦДЮТ та курсантів КЮМ
«Екватор» у почесній варті біля
пам’ятної стели під час мітингуреквієму
Дня міста

згідно з розпорядженням міського
голови від 11.05.2019 №162-р «Про
заходи щодо святкування Дня міста»
із змінами та доповненнями,
внесеними
розпорядженням
міського голови від 28.05.2019
№180-р
07-09.06 – відкрита першість
«Весняні вітрила - 2019» у класі
«Оптиміст», «Кадет» на призи ВП
«Атоменергомаш»
ДП
НАЕК
«Енергоатом»;
12-13.06 – міські змагання з пляжної
боротьби;
15-16.06 – кубок м.Енергодара зі
стрільби з лука

Міжнародного дня сім’ї

18.05 – святковий захід у міському
парку культури та відпочинку

Дня Європи

протягом травня у закладах освіти
міста проведено: тематичні виховні
години, круглі столи, диспути;
розміщено інформаційно-методичні
матеріали
на
сайті
Науковометодичного центру, блозі міського
методичного об’єднання вчителів
історії та правознавства

Міжнародного дня захисту дітей

згідно з розпорядженням міського
голови від 22.05.2019 №174-р «Про
заходи
щодо
підготовки
та
святкування у місті Міжнародного
дня захисту дітей»;
18.05 – відкрита першість міста з
плавання;
03.06 – міське свято, під час якого
проведено урочисте нагородження
переможців
обласних
та
Всеукраїнських творчих конкурсів;
у пришкільних таборах ЕНВК №1,
ЕБГ «Гармонія», ЕНВК №5, ЕНВК
«ЗНЗ-ДНЗ» №6 та в закладах
дошкільної
освіти
проведено
тематичні заходи: ігрові програми,
театралізовані вистави, конкурси
малюнків на асфальті, вікторини,
квести

Дня медичного працівника

згідно з розпорядженням міського
голови від 14.05.2019 №164-р «Про
святкові заходи щодо відзначення
Дня медичного працівника та 44-ї
річниці ДЗ «СМСЧ №1»

Дня скорботи і вшанування пам’яті згідно з розпорядженням міського
голови від 28.05.2019 №181-р «Про
жертв війни в Україні
проведення заходів, присвячених
Дню скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні»;
у пришкільних таборах ЕНВК №1,
ЕБГ «Гармонія», ЕНВК №5 та
ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ» №6 проведено
інформаційні
хвилини
«Ми
пам’ятаємо Ваш подвиг, ветерани»,
«Внесок українців у перемогу над
фашизмом»;
конкурс
малюнків

«Мир
в
долонях
дитини»;
оформлено тематичну виставку у
бібліотеках
Дня Конституції України

згідно з розпорядженням міського
голови від 05.06.2019 №192-р «Про
заходи щодо святкування 3-ї річниці
Конституції України»;
протягом травня-червня в закладах
освіти міста проведено тематичні
виховні години, круглі столи,
перегляд відеоматеріалів;
28-30.06 – регата крейсерських яхт
на Кубок ВП «Запорізька АЕС»

Дня молоді

29.06 – святковий захід на площі
біля МПК «Сучасник»

Позапланово відбулось:
1.

27 (02.04, 09.04, 10.04, 17.04, 19.04 (2), 23.04 (2), 24.04, 25.04, 07.05, 10.05
(2), 13.05, 15.05, 20.05, 21.05, 22.05, 24.05, 27.05, 29.05, 30.05, 31.05, 04.06,
07.06, 13.06, 25.06) – засідань тендерного комітету.

2.

01.04, 10.04, 23.04, 10.06 – засідання комісії з питань припинення діяльності
юридичної особи – державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина №1» МОЗ України. Розглянуто 8 питань.

3.

3 (09.04, 14.05, 13.06) – сприяння в організації проведення особистого
прийому громадян депутатом Запорізької обласної ради Сагайдачним О.О.

4.

10.04 – презентація логотипу та слогану міста.

5.

15.04 – 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.

19.04 – засідання комітету з управління впровадженням Стратегічного
плану розвитку м.Енергодара до 2027 року. Затверджено План заходів із
реалізації Маркетингової стратегії на 2019 рік, розглянуто звіт з оцінки
результативності реалізації Стратегічного плану розвитку м.Енергодара до
2027 року та Плану його реалізації до 2020 року за 2018 рік.

7.

22-23.04 – дводенний тренінг для представників виконавчих органів міської
ради, які є розробниками регуляторних актів, щодо інструментів при
прийнятті рішень виконавчого комітету міської ради та рішень міської ради
(використання М-Тесту, обчислення витрат малого бізнесу та органу влади
на виконання державних регулювань).

8.

10.05 – зустріч міського голови П.Музики з представниками ГО
«Громадський контроль» з питання встановлення тарифів на послуги КП
«Тепловодоканал».

9.

2 (13.05, 03.06) – засідання комісії з оцінки пропозицій з визначення осіб,
яким буде відшкодовано частину суми кредиту, залученого для придбання
енергоефективного обладнання. Відшкодовано частину кредиту 26 особам
на загальну суму 173,576 тис.грн.

10.

22.05 – брифінг для представників ЗМІ з питання роботи СМСЧ.

11.

28.05 – «День контролю» – перевірка стану виконання завдань КП
«Міськзеленбуд» в порядку опрацювання звернення П.Чмуля щодо
встановлення додаткової лавочки біля під’їзду.

12.

01.06 – екскурсійна поїздка у Замок Попова (м.Василівка) для дітей із
багатодітних сімей.

13.

03-23.06; 26.06-16.07 – у ДЗОВ «Лазурна райдуга» (смт.Кирилівка
Якимівського району) та у ДЗОВ «Меотіда» (с.Набережне Приморського
району) відправлено на оздоровлення 128 дітей пільгових категорій, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Протягом кварталу у ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса) та ДПУ «МДЦ
«Артек» (м.Київ) направлено на оздоровлення 14 дітей пільгових категорій,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

14.

05.06 – ігрова розважальна програма «Літні забави» у Центрі дитячої та
юнацької творчості для дітей пільгових категорій.

15.

11.06 – семінар-тренінг для суб’єктів господарювання щодо здійснення
підприємницької діяльності на тему «Публічні закупівлі».

16.

14.06 – урочисті заходи з нагоди Всесвітнього дня донора. Одного донора
відзначено Почесною грамотою виконавчого комітету міської ради, 24
особи відзначено Листом подяки міського голови та цінними подарунками.

17.

20.06 – семінар з питань взаємовідносин суб’єктів підприємницької
діяльності з контролюючими органами та з питань змін в законодавстві.

18.

25.06 – засідання «круглого столу» за участю представників влади та
громадськості з питання щодо обґрунтованості тарифів на послуги КП
«Тепловодоканал».

19.

25.06 – робоча нарада з питання організації роботи КНП «СМСЧ» ЕМР.
Розглянуто 5 питань.

