Д О В І Д К А
про виконання рішення виконавчого комітету від 26.06.2019 №171
«Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2019 року»
1. Інформація про виконання:
Протягом звітного періоду відбулося 3 планових та 4 позапланових засідань
виконавчого комітету. На 7 засіданнях розглянуто 106 питань, зі 104 прийняті
відповідні рішення, в тому числі з планових питань – 9.
Згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2019
року:
Першим розділом «Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого
комітету» заплановано до розгляду 9 питань, з 6 прийняті відповідні рішення.
Другим розділом «Перелік раніше прийнятих рішень, які розглядатимуться в
порядку перевірки виконання» заплановано до розгляду 3 питання, з яких прийняті
відповідні рішення.
Третім розділом «Перелік основних
передбачено проведення 40 заходів, а саме:

організаційно-масових

заходів»

1.

«Ярмарок проектів» громадського 28.08 – у малому залі МПК
бюджету у м.Енергодарі
«Сучасник» проведено «Ярмарок
проектів» громадського бюджету. До
участі
надійшло
63
проекти.
Переважна
більшість
з
них
направлена на благоустрій, створення
комфортних умов для відпочинку
дітей,
розвитку
спорту
та
інфраструктури. Автори презентували
свої ідеї та закликали підтримати їх
проекти. Проекти-переможці будуть
реалізовані наступного року

2.

Засідання Координаційної ради
питань громадського бюджету

3.

Перевірка
дотримання
благоустрою міста

з 5 (15.08, 20.08, 22.08, 24.09, 26.09) –
визначено проекти, допущені до
голосування,
опрацьовані
та
затверджені результати голосування,
визначені переможці громадського
бюджету 2020

Правил 3 (25.07, 16.08, 24.09)

4.

Засідання
комітету
забезпечення засідання перенесено на 23.10
доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

5.

Засідання містобудівної ради

6.

Перевірка
стану
зовнішньої реклами

7.

Перевірка
покажчиків
номерних 3 (01.07, 16.08, 02.09) – за
знаків на будинках та спорудах
результатами перевірок порушень не
виявлено

8.

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

9.

Засідання комісій по прийому- не проводилось
передачі у комунальну власність
об’єктів житла та соцкультпобуту

10.

Засідання комісії з розгляду заяв та 15.08
звернень щодо оренди комунального
майна

11.

Засідання Громадської приймальні з 3 (03.07, 14.08, 04.09) – розглянуто 1
питань
підтримки
розвитку звернення
підприємництва

12.

Засідання міської Координаційної 3 (31.07, 28.08, 25.09) – розглянуто 14
ради
з
питань
розвитку питань
підприємництва

13.

Обстеження території міста щодо 3 (18.07, 20.08, 20.09) – за
виявлення несанкціонованих звалищ результатами обстежень складено
відходів
відповідні акти

14.

Засідання міської комісії з питань 12.07 – розглянуто 9 питань, прийнято
техногенно-екологічної безпеки та 25 рішень
надзвичайних ситуацій

15.

Засідання міської комісії з питань 3 (30.07, 22.08, 24.09) – заслухано 10
погашення заборгованості з заробітної керівників підприємств та фізичних
плати (грошового забезпечення) та осіб-підприємців;

26.09 – розглянуто два ескізні проєкти
реконструкції
вбудованоприбудованого
приміщення
та
будівництва торговельного центру

конструкції 7 (12.07, 15.07, 09.08, 20.08, 30.08,
13.09, 16.09) – за результатами
перевірок направлені попередження
про усунення виявлених порушень

соціальних
виплат,
додержання розглянуто питання:
мінімальних гарантій в оплаті праці та - про стан додержання суб’єктами
легалізації заробітної плати
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;
- про стан виконання вимог чинного
законодавства
щодо
сплати
підприємствами
установами,
організаціями та фізичними особамипідприємцями заборгованості перед
Пенсійним фондом України
16.

Засідання міської комісії з питань 23.09 – розглянуто питання:
безпечної життєдіяльності населення - про стан виконання Комплексного
плану заходів щодо поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища;
- про забезпечення надійності та
безпеки
експлуатації
об’єктів
соціальної інфраструктури

17.

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

18.

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

19.

Засідання міської робочої групи з у зв’язку з визнанням апеляційним
питань легалізації виплати заробітної адміністративним судом постанови
плати та зайнятості населення
КМУ від 26.04.2017 №295 нечинною,
діяльність робочої групи припинена

20.

Консультативно-правові
населенням міста

21.

Засідання адміністративної комісії

зустрічі

5 (04.07, 22.07, 13.08, 09.09, 16.09) –
за результатами засідань призначено
(подовжено) соціальні виплати 83
сім’ям внутрішньо переміщених осіб

з 3 (18.07, 15.08, 19.09) – звернулось 3
особи
4

(02.07,

30.07,

11.09,

24.09)

–

розглянуто 33 матеріали за ст.152, ч.1
ст.154, ст.159, ч.1 ст.181-1, ст.183, ч.2
ст.212-1 КУпАП
22.

Засідання спостережної комісії

3 (25.07, 23.08, 27.09) – розглянуто 3
питання щодо умовно-достроково
звільнених осіб, які потребують
допомоги

23.

Засідання ради оборони м.Енергодара

не проводились

24.

Засідання міської Координаційної 30.09 – розглянуто 4 питання
ради з питань протидії соціальним
хворобам

25.

Особисті
прийоми
посадовими особами

26.

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

27.

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

28.

«Прямі лінії» з посадовими особами

29.

Семінар для відповідальних за 25.07 – у семінарі взяли 20 осіб
архіви/архівні підрозділи установ, у
діяльності яких не утворюються
документи НАФ (список №3)

громадян 3 (15.07, 12.08, 19.08) – міським
головою Музикою П.О.;
6 (08.07, 22.07, 12.08, 27.08, 02.09 (як
в.о. міського голови), 23.09) – першим
заступником міського голови Курдею
І.І.;
6 (10.07, 24.07, 14.08, 28.08, 11.09,
25.09) – заступником міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради Біленькою А.В.;
4 (07.08, 21.08, 04.09, 18.09) –
заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Терентьєвим А.А.;
4 (11.07, 25.07, 22.08, 12.09) –
громадян
керуючим
справами
виконавчого комітету Біряком В.В.

не проводились

30.

Засідання експертної комісії архівного 3 (31.07, 21.08, 18.09) – розглянуто 33
відділу
документа установ міста загальною
кількістю 5343 справи. 22 документа
на 3640 справ схвалено/погоджено
ЕПК облархіву

31.

Перевірки стану архівної справи і 17.07 – у ВП «Атоменергомаш» ДП
діловодства
«НАЕК «Енергоатом»;
24.07 – в управлінні освіти міської
ради;
19.08 – в ЕНВК №1;
21.08 – у ВП «Запорізька АЕС» ДП
«НАЕК «Енергоатом»;
20.09 – в ЕІДМУ «КПУ»;
25.09 – у КП «Комунальні системи».
За результатами перевірок складено
довідки та направлено керівникам
установ

32.

Перевіряння наявності, стану і руху 26.09 – контроль щодо наявності,
документів НАФ
стану і руху документів НАФ 1-го
фонду (Енергодарська міська рада та
її виконавчий комітет) загальною
кількістю 498 справ

33.

Засідання комісії з питань захисту 3 (03.07, 07.08, 04.09) – розглянуто 39
прав дитини
питань, 41 заяву громадян, за якими
прийнято
відповідні
рішення,
затверджено 30
індивідуальних
планів соціального захисту дітей, які
перебувають на обліку служби у
справах дітей, розглянуто 21 матеріал
про стан сімей СЖО, в яких
порушуються права дитини

34.

Спільні профілактичні рейди

12.07 – з метою перевірки умов
проживання та зайнятості під час
літніх канікул дітей, які перебувають
на обліку служби у справах дітей та
ювенальної
превенції
ЕВП,
проведення просвітницької роботи з
батьками щодо посилення уваги до
дітей під час перебування їх у місцях
відпочинку відвідано 5 сімей, в яких
виховується 9 дітей, з батьками
проведено бесіди, за результатами
складено звіти та внесено їх до ЄІАС
«Діти», батьків попереджено про
притягнення до адмінвідповідальності

за невиконання своїх обов’язків;
18.07 – відвідування за місцем
проживання
сімей
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 12 сімей,
в яких виховується 20 дітей,
проведено бесіди, за результатами
складено звіти та внесено їх до ЄІАС
«Діти», батьків попереджено про
притягнення до адмінвідповідальності
за невиконання обов’язків;
22.08 – з метою виявлення осіб, які
втягують дітей у протиправну
діяльність, вживання наркотичних
засобів та психотропних речовин,
допускають
продаж
алкогольних
напоїв
та
тютюнових
виробів
неповнолітнім перевірено територію
міського
парку
культури
та
відпочинку, міський стадіон «Старт».
Виявлено 6 малолітніх з ознаками
сп’яніння, з них 4 доставлено до
приймального
відділення
КНП
«СМСЧ».
Проведено
бесіди
з
працівниками кафе «Тарілка» та
кіосків на території міського парку
про
недопустимість
продажу
неповнолітнім
алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв
та
тютюнових виробів;
29.08 – з метою перевірки стану
підготовки дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, до
нового
навчального
року,
попередження неохоплення дітей
шкільного віку навчанням відвідано
11 сімей, в яких виховується 16 дітей,
проведено бесіди, за результатами
складено звіти та внесено їх до ЄІАС
«Діти»
35.

Засідання Координаційної ради з 06.09 – розглянуті питання:
питань розвитку фізичної культури та - про надання пропозицій щодо зміни

спорту в м.Енергодарі

формату святкування Дня фізичної
культури та спорту та Дня міста в
м.Енергодарі у 2020 році;
- про надання розрахунків витрат на
участь у спортивних заходах на 2020
рік;
- про визначення кандидатур на
призначення грошових персональних
виплат у 2020 році;
- про погодження кошторису витрат
команди ДЮФК «ТЕМП» для участі у
Українській юнацькій футзальній
Екстралізі при уточненні місцевого
бюджету на 2019 рік

36.

Засідання колегії управління освіти

29.08 – розглянуто питання «Про стан
розвитку освіти м.Енергодара на
шляху
впровадження
Нової
української
школи:
підсумки
2018/2019 навчального року та
основні завдання на 2019/2020
навчальний рік»

37.

Засідання
міських
методичних у серпні відбувся педагогічний
об’єднань педагогічних працівників інтенсив «Серпневі зустрічі освітян
ЗДО, ЗЗСО, ЗПО
міста» для 32 міських методичних
об’єднань вчителів-предметників та 9
міських методичних об’єднань ЗДО

38.

Нарада керівників закладів освіти

2 (20.08, 25.09) – розглянуто питання
про:
- звітність на початок навчального
року;
- підсумки підготовки закладів освіти
до нового навчального року та роботи
в осінньо-зимовий період;
- реалізацію ст.13 Закону України
«Про загальну середню освіту».
Організаційно-методичний супровід
впровадження навчання за груповою
та індивідуальною формами;
- результати проведення комплексної
оцінки дітей та учнів Інклюзивноресурсним центром у 2018/2019 н.р.
та надання освітніх послуг дітям з
особливими освітніми потребами;
- організацію навчання дітей із
особливими освітніми потребами у

інклюзивних групах ЗДО та класах
ЗЗСО. Створення умов для їх
безперешкодного доступу до закладів
освіти міста;
- підсумки проведення літньої
оздоровчої кампанії в закладах освіти;
- стан забезпеченості підручниками,
посібниками, програмами закладів
загальної середньої освіти;
організацію
роботи
груп
продовженого дня;
- організацію роботи закладів освіти з
питань соціального захисту дітей та
підлітків пільгових категорій;
аналіз
діяльності
закладів
дошкільної освіти щодо організації
гурткової роботи з дітьми у 2018/2019
н.р.;
- результати та перспективи розвитку
ЄІОП системи освіти у 2019-2020
роках
39.

Організаційні заходи щодо проведення:
Всеукраїнського рейду «Урок»

20 дітей, які перебувають у складних
життєвих
обставинах,
отримали
рюкзаки та канцелярське приладдя до
нового навчального року на суму
16200 грн.

міських туристичних змагань для 25.09 – змагання зі спортивного
учнів 5-х класів ЗЗСО
туризму складались з двох дистанцій
– фріроуп та лабіринт-орієнтування.
Перше місце посіла команда ЕНВК
№5. Всі команди нагороджені
грамотами управління освіти міської
ради
обласного
скаутського
«Гілея-2019»

40.

Джемборі 24-26.09 – команди скаутів із різних
міст Запорізької області взяли участь
у різноманітних конкурсах: «Візитка»,
«Медичний», «Цивільна оборона»,
«Фотомистецтво» та ін.

Організаційна робота з підготовки та проведення (відзначення):
Дня Національної поліції України

згідно з розпорядженням міського
голови від 27.06.2019 №216-р «Про
організацію та проведення заходів до

Дня Національної поліції України у
місті Енергодарі»
Всесвітнього дня протидії торгівлі 30.07 – соціально-інформаційна акція,
людьми
в рамках якої проведено бесіди щодо
прихованих
ризиків
під
час
працевлаштування;
розповсюджено
інформаційні листівки та буклети з
корисними порадами для тих, хто
зібрався за кордон
Дня незалежності України та Дня згідно з розпорядженням міського
Державного Прапора України
голови від 12.08.2019 №254-р «Про
заходи щодо відзначення у місті
Енергодарі Дня Державного Прапора
України та 28-ї річниці незалежності
України»;
в усіх закладах освіти проведено
збори трудових колективів, оновлено
національну символіку. В ЗЗСО
проведено: перші уроки та тематичні
класні години «Це наше і це твоє»,
«Від проголошення Незалежності до
нової
України»;
інформаційні
хвилинки
«Святиня
народу
–
Прапор»; диспути «Майбутнє наше з
тобою,
Україно!»;
бесіди
«Національна символіка і формування
ціннісних
орієнтацій
учнівської
молоді», «Моя країна – Україна»,
«Країна, де ми живемо», «Ми за
єдину Україну!»; історичні вікторини
«Становлення
української
державності»
Дня будівельника

згідно з розпорядженням міського
голови від 30.07.2019 №241-р «Про
відзначення у місті Дня будівельника»

Дня підприємця

згідно з розпорядженням міського
голови від 19.08.2019 №270-р «Про
відзначення
суб’єктів
підприємницької діяльності міста» зі
змінами до нього від 29.08.2019
№274-р

Дня фізичної культури і спорту
України

згідно з розпорядженням міського
голови від 10.09.2019 №288-р «Про
заходи щодо відзначення у місті Дня

фізичної культури і спорту»;
12-14.09
–
міський
етап
Всеукраїнського спортивно-масового
заходу «Cool Games» серед трьох
вікових груп школярів на базі ЕЗОШ
№2. За результатами п’яти видів
змагань
переможцями
першого
вікового дивізіону стала команда
ЕНВК №5, другого та третього
вікового дивізіону – команди ЕЗОШ
№2;
12-15.09 – проведено: чемпіонат міста
з легкої атлетики, міський турнір з
волейболу серед чоловічих команд,
відкрита особиста першість міста з
плавання, міські змагання з шахів,
міський турнір з більярдного спорту.
У заходах взяло участь понад 700
учасників
Всесвітнього
самогубствам

дня

запобігання спеціалістами психологічної служби
закладів
освіти
оформлено
інформаційні
стенди
«Життя
прекрасне, коли його помічаєш»,
організовано збір порад гарного
настрою, комунікативний аукціон «Я
– за позитив!», усний журнал «Суїцид
– всесвітня проблема», виготовлено та
розповсюджено
інформаційні
листівки для батьків та педагогів
«Візуальна
діагностика
передсуїцидального
стану
та
особливості бесіди з дитиною»

Дня партизанської слави України

в закладах освіти проведено тематичні
інформаційні хвилинки, уроки історії
з теми: «Партизанський рух в Україні
у часи Другої Світової війни»

Міжнародного дня ненасильства

в закладах освіти спеціалістами
психологічної служби оформлено
інформаційні стенди для дітей і
батьків
щодо
попередження
насильницької поведінки, проведено
психологічні
ігри,
заняття
з
елементами
тренінгу,
конкурси
малюнків з теми «Насиллю – Ні!»,
«Світ без насилля» та ін.

Всесвітнього дня туризму

27.09
–
конкурсно-розважальна
програма для учнівської та юнацької
молоді (Іванівське лісництво). В
подарунок вихованці Центру туризму,
краєзнавства та спорту отримали
термокружки та ланч-бокси для
походів

Дня працівників освіти

згідно з розпорядженням міського
голови від 06.09.2019 №285-р «Про
відзначення у м.Енергодарі Дня
працівників освіти»

Всеукраїнського Дня бібліотек

згідно з розпорядженням міського
голови від 12.08.2019 №255-р «Про
відзначення Всеукраїнського дня
бібліотек»

Дня усиновлення

23.09 – організовано участь 2 батьківвихователів та 3 опікунів в обласних
заходах до Дня усиновлення;
27.09 – розважальна програма для 17
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячому
центрі «Островок»

Позапланово відбулось:
1.

15 (04.07, 08.07, 10.07, 22.07, 26.07, 01.08, 07.08, 09.08, 15.08, 27.08, 28.08,
13.09, 17.09, 20.09, 30.09) – засідань тендерного комітету.

2.

3 (02.07, 09.09, 19.09) – наради з питання організації роботи КНП «СМСЧ»
ЕМР. Розглянуто 8 питань.

3.

10.07 – засідання Координаційної ради з питань молодіжної, сімейної і
ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі
людьми. Заслухано інформацію про роботу відділу справах сім’ї та молоді
міської ради, проведення святкових заходів для дітей та сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, та багатодітних сімей.

4.

11.07 – «День контролю» – перевірка стану виконання завдань КП
«Міськзеленбуд» в порядку опрацювання звернення Соколової І.С. щодо
закріплення замінених ділянок каналізаційного трубопроводу у підвалі
будинку №2 на просп.Енергетиків.

5.

3 (16.07, 14.08, 11.09) – засідання комісії з оцінки пропозицій по визначенню
осіб, яким буде відшкодовано частину суми кредиту, залученого для
придбання енергоефективного обладнання. Відшкодовано частину кредиту 24
особам на загальну суму 152378 грн.

6.

26.07 – засідання робочої групи з розробки проєкту Плану дій щодо сталого
енергетичного розвитку та клімату м.Енергодара до 2030 року.

7.

02-19.08 – у ДЗОВ «Лісова пісня» (с.Богатир Якимівського району)
оздоровлено 2 дитини пільгових категорій, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки.

8.

15.08 – засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому
розглянуто питання щодо профілактики дирофіляріозу.

9.

20.08 – екскурсійна поїздка на о.Хортиця для талановитих та обдарованих
дітей.

10.

09.09 – брифінг для представників ЗМІ з питання роботи Центру надання
первинної медико-санітарної допомоги.

11.

10.09 – сприяння в організації проведення особистого прийому громадян
депутатом Запорізької обласної ради Сагайдачним О.О.

12.

11-15.09 – забезпечено участь команди «НеДоГумору - 5х5» у ХХІV
Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВК «ЖАРТПТИЦЯ» (м.Затока Одеська область).

13.

Протягом кварталу у ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса) та ДПУ «МДЦ
«Артек» (м.Київ) направлено на оздоровлення 28 дітей пільгових категорій, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

