Д О В І Д К А
про виконання рішення виконавчого комітету від 19.09.2019 №260
«Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІV квартал 2019 року»
зі змінами від 23.10.2019 №303
1. Інформація про виконання:
Протягом звітного періоду відбулося 3 планових та 4 позапланових засідання
виконавчого комітету. На 7 засіданнях розглянуто 111 питань, з яких прийняті
відповідні рішення, в тому числі з планових питань – 11.
Згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради на ІV квартал 2019
року:
Першим розділом «Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого
комітету» заплановано до розгляду 13 питань, з 10 прийняті відповідні рішення.
Другим розділом «Перелік раніше прийнятих рішень, які розглядатимуться в
порядку перевірки виконання» заплановано до розгляду 1 питання, з якого прийнято
відповідне рішення.
Третім розділом «Перелік основних
передбачено проведення 42 заходів, а саме:

організаційно-масових

заходів»

1.

Перевірка
бюджетних
запитів 01.10-04.11.2019
–
проведено
головних розпорядників коштів на перевірки фінансового управління,
2020 рік
управління економіки, управління
праці
та
соціального
захисту
населення, виконавчого комітету,
відділу культури, управління освіти,
управління комунальної власності.
Всі зауваження та недоліки щодо
здійснених перевірок, викладені у
довідках, усунені

2.

Погоджувальні наради з головними 18-22.11 – відбулись погоджувальні
розпорядниками коштів
наради з головними розпорядниками
коштів щодо обсягів видатків на 2020
рік

3.

Перевірка розпорядників бюджетних 09.12 – Енергодарська ДЮСШ з боксу
коштів
ім.В.Р.Манзулі;
10.12 – МПК «Сучасник».
Перевірки
щодо
правильності
організації
та
ведення
бухгалтерського обліку в частині
придбання та списання основних

засобів та інших необоротних
матеріальних активів протягом 20182019 років, нарахування амортизації
станом на 01.01.2019 та 01.10.2019,
цільове
використання
коштів,
передбачених у кошторисах на
придбання основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів, а
також
правильності
організації
бухгалтерського обліку в частині
проведення щорічної інвентаризації за
2018-2019 роки. За результатами
перевірок видано розпорядження
міського голови від 23.12.2019
№394-р «Про стан фінансовобюджетної дисципліни». Встановлені
завдання виконані, проведена робота
щодо
недопущення
виявлених
порушень в подальшому
4.

Перевірка
дотримання
благоустрою міста

Правил 2 (02.10, 18.10)

5.

Засідання містобудівної ради

6.

Засідання
комітету
забезпечення 06.12
доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

7.

Перевірка
стану
зовнішньої реклами

8.

Перевірка
покажчиків
номерних 3 (08.10, 26.11, 12.12) – за
знаків на будинках та спорудах
результатами перевірок порушень не
виявлено

9.

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

25.10 – розглянуто два ескізні проєкти
реконструкції
вбудованоприбудованого
приміщення
та
будівництва
спального
корпусу
будівлі
ДЮСШ
на
вул.Придніпровській

конструкцій 7 (05.10, 14.10, 25.10, 06.11, 14.11,
06.12, 17.12) – за результатами
перевірок направлені попередження
про усунення виявлених порушень

10.

Засідання комісії з розгляду заяв та 2 (10.10, 03.12)
звернень щодо оренди комунального
майна

11.

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

12.

Засідання Громадської приймальні з 3 (02.10, 06.11, 04.12)
питань
підтримки
розвитку
підприємництва

13.

Засідання міської Координаційної 3 (30.10, 27.11, 24.12) – розглянуто 14
ради
з
питань
розвитку питань
підприємництва

14.

Обстеження території міста щодо 3 (24.10, 22.11, 19.12) – складено
виявлення несанкціонованих звалищ відповідні акти
відходів

15.

Засідання міської комісії з питань 2 (04.10, 24.12) – розглянуто 15
техногенно-екологічної безпеки та питань, прийнято 40 рішень
надзвичайних ситуацій

16.

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

17.

Засідання міської комісії з питань 20.12 – розглянуто питання про:
безпечної життєдіяльності населення - підготовку до новорічних свят та
забезпечення пожежної та техногенної
безпеки закладів освіти та об’єктів
соціальної інфраструктури;
- стан навчання посадових осіб
підприємств, установ та організацій
міста з питань охорони праці,
пожежної безпеки та цивільного
захисту

18.

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

3 (25.10, 26.11, 24.12) – 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».
Заслухано 14 керівників підприємств
та фізичних осіб-підприємців

жилі приміщення
19.

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

5 (07.10, 28.10, 05.11, 19.11, 04.12) –
призначено (подовжено) соціальні
виплати 93 сім’ям внутрішньо
переміщених осіб

20.

Консультативно-правові
населенням міста

зустрічі

з 3 (17.10, 21.11, 19.12) – звернулось 3
особи

21.

Засідання адміністративної комісії

3 (01.10, 24.10, 11.12) – розглянуто 17
матеріалів за ст.152, ч.1 ст.154, ч.2
ст.156, ст.159, ст.183, ч.2 ст.212-1
КУпАП

22.

Засідання спостережної комісії

3 (30.10, 28.11, 26.12) – затверджено
план роботи спостережної комісії на І
півріччя 2020 року; розглянуто 3
питання
про
умовно-достроково
звільнених осіб, які потребують
допомоги

23.

Засідання ради оборони м.Енергодара

29.11 – розглянуто 2 питання,
прийнято відповідні рішення

24.

Особисті
прийоми
посадовими особами

25.

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

26.

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

громадян 4 (07.10, 05.11, 25.11, 23.12) – міським
головою Музикою П.О.;
5 (15.10, 11.11, 25.11, 09.12, 24.12) –
першим заступником міського голови
Курдею І.І.;
6 (09.10, 23.10, 13.11, 27.11, 11.12,
26.12) – заступником міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради Біленькою А.В.;
4 (02.10, 16.10, 20.11, 18.12) –
заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Терентьєвим А.А.;
6 (10.10, 24.10, 14.11, 28.11, 12.12,
26.12)
–
керуючим
справами
виконавчого комітету Біряком В.В.

підприємствах міста
27.

«Прямі лінії» з посадовими особами

не проводились

28.

Засідання міської постійно діючої 2 (04.10, 29.10) – розглянуто 2
комісії для вирішення проблемних питання
питань з утримання тварин у
м.Енергодарі

29.

Засідання Державної надзвичайної 22.11 – розглянуто питання «Про
протиепізоотичної комісії
виконання
Комплексного
плану
основних заходів профілактики та
боротьби зі сказом у м.Енергодарі на
2018-2022 роки»

30.

Засідання міської Координаційної 24.12 – розглянуто 6 питань
ради з питань протидії соціальним
хворобам

31.

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

32.

Засідання Координаційної ради з 10.12
–
розглянуто
питання
питань
національно-патріотичного організації та проведення спортивних
виховання дітей та молоді
заходів з національно-патріотичного
виховання
дітей
та
молоді,
висвітлення проведення заходів у
ЗМІ, організації та проведення
міського виховного проєкту «Гілея
2019»

33.

Перевірки стану архівної справи і 09.10 – у дитячій музичній школі
діловодства
міської
ради.
За
результатами
перевірки складено довідку та
направлено директору ДМШ

34.

Засідання експертної комісії архівного 3 (23.10, 13.11, 18.12) – розглянуто 7
відділу
документів установ міста загальною
кількістю 9492 справи. 9 документів
на 10632 справи схвалено/погоджено
ЕПК облархіву

35.

Засідання комісії з питань захисту 4 (02.10, 20.11, 06.11, 04.12) –
прав дитини
розглянуто 42 питання, 45 заяв
громадян,
за
якими
прийнято
відповідні рішення, затверджено 39
індивідуальних планів соціального

11.12
–
розглянуто
питання
доцільності
створення
у
місті
мобільної
бригади
соціальнопсихологічної
допомоги
особам,
постраждалим від насильства

захисту дітей, які перебувають на
обліку служби у справах дітей,
розглянуто 27 матеріалів про стан
сімей СЖО, в яких порушуються
права дитини
36.

Спільні профілактичні рейди

09.10 – з метою здійснення контролю
за станом виконання батьками
обов’язків забезпечення належних
умов проживання, утримання та
виховання дітей, які перебувають у
складних
життєвих
умовах,
проведення профілактичних бесід з
батьками
щодо
недопущення
порушення прав дітей, надання
гуманітарної допомоги та соціальних
послуг,
попередження
про
адміністративну відповідальність за
неналежне виконання батьківських
обов’язків. Відвідано 8 сімей, в яких
виховуються 12 дітей, проведено
бесіди, за результатами складено
звіти. Батьків попереджено про
притягнення до адмінвідповідальності
за невиконання обов’язків;
14.11 – з метою виявлення та
притягнення до відповідальності
дорослих
осіб,
які
втягують
неповнолітніх у злочинну діяльність,
наркоманію,
пияцтво,
зайняття
проституцією,
запобігання
незаконному обігу алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, виявлення
неповнолітніх, які порушують норми
правопорядку в громадських місцях.
Перевірено територію міського парку
культури та відпочинку, міський
стадіон «Старт», пришкільні території
ЕНВК №1 та НВК «ЗНЗ-МНВК».
Дітей-правопорушників не виявлено.
Проведено бесіди з працівниками
продуктових магазинів та кіосків на
території міського парку щодо
недопущення продажу неповнолітнім
алкогольних, слабоалкогольних напоїв
та тютюнових виробів;
28.11 – з метою здійснення контролю
за станом виконання батьками

обов’язків забезпечення належних
умов проживання, утримання та
виховання дітей, які перебувають у
складних
життєвих
умовах,
проведення профілактичних бесід з
батьками
щодо
недопущення
порушення прав дітей, надання
гуманітарної допомоги та соціальних
послуг,
попередження
про
адміністративну відповідальність за
неналежне виконання батьківських
обов’язків. Відвідано 10 сімей, в яких
виховуються 16 дітей, проведено
бесіди, за результатами складено
звіти. Батьків попереджено про
притягнення до адмінвідповідальності
за невиконання обов’язків
37.

Перевірка виховної та профілактичної 27.11 – за результатами перевірки
роботи з учнями в ЕЗОШ №7
складено довідку із зауваженнями та
пропозиціями
щодо
усунення
недоліків

38.

Засідання Координаційної ради з 2 (26.11, 04.12) – розглянуто
питань розвитку фізичної культури та клопотання
про
призначення
спорту в м.Енергодарі
грошових персональних виплат на
2020 рік. Затверджено:
кандидатури
спортсменів
на
призначення грошових персональних
виплат на 2020 рік;
- положення про щорічну разову
премію Енергодарського міського
голови у сфері фізичної культури та
спорту «За вагомий внесок у розвиток
фізичної культури та спорту у місті
Енергодарі»;
- кошторис комітету з фізичної
культури та спорту міської ради на
2020 рік

39.

Засідання колегії управління освіти

2 (30.10, 24.12) – розглянуто питання
про:
- підсумки проведення зовнішнього
незалежного оцінювання випускників
закладів загальної середньої освіти у
2019 році;
- мережу груп закладів дошкільної
освіти, класів закладів загальної

середньої освіти та гуртків, секцій
закладів позашкільної освіти на
2019/2020 н.р.;
- підсумки діяльності психологічної
служби міста у 2019 році та подальші
перспективи роботи;
- результати моніторингу виконання
закладами освіти ст.30 Закону України
«Про
освіту»
(прозорість
та
інформаційна відкритість закладу
освіти);
- роботу з кадрами і підготовку
кадрового резерву апарату управління
освіти Енергодарської міської ради у
2019 році;
- виконання плану роботи на 2019 рік
та погодження основних питань
роботи управління освіти міської ради
на 2020 рік
40.

Нарада керівників закладів освіти

3 (23.10, 27.11, 18.12) – розглянуто
питання про:
- стан дотримання адміністрацією
закладів загальної середньої освіти
нормативних вимог щодо замовлення,
оформлення,
видачі
і
обліку
документів про освіту;
- результати аналізу руху учнів
закладів загальної середньої освіти
міста на кінець 2018/2019 н.р. та
початок 2019/2020 н.р.;
- організацію роботи в закладах
освіти щодо виявлення та подальшого
супроводу дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах;
- підсумки роботи музеїв на базі
закладів освіти;
- дотримання режиму роботи закладу,
розкладу уроків, режиму роботи ГПД
педагогічним та санітарно-гігієнічним
вимогам
в
закладах
загальної
середньої освіти;
- узагальнення даних про організацію
та зміст роботи з надання додаткових
освітніх послуг у закладах освіти
міста у 2019 році;
- аналіз використання енергоносіїв у
закладах освіти;

виконання
делегованих
повноважень, визначених пп.5 п.б
ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо
надання
допомоги
випускникам
закладів загальної середньої освіти у
працевлаштуванні. Статистичні дані
щодо продовження навчання та
працевлаштування
випускників
2018/2019 н.р.;
формування
ключових
компетентностей учнів 2-х класів та
рівень досягнення ними очікуваних
результатів навчання, визначених
освітньою програмою;
- виконання угоди між управлінням
освіти та Енергодарською міською
організацією Профспілки працівників
освіти і науки;
- підсумки функціонування гуртків
художньо-естетичного
напрямку
закладів освіти міста у 2018/2019 н.р.
та завдання на 2019/2020 н.р.;
- аналіз підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладів
освіти у 2019 році;
- стан роботи управління освіти з
контрольними
документами,
розпорядженнями Запорізької ОДА,
виконавчого комітету міської ради та
виконавську дисципліну в закладах
освіти у 2019 році;
- дотримання державних вимог до
змісту, обсягу навчальних програм та
рівня компетентностей учнів 9-11
класів з іноземних мов у закладах
загальної середньої освіти;
- дотримання керівниками закладів
освіти ст.41 Закону України «Про
освіту» в частині функціонування
внутрішньої системи забезпечення
якості освіти;
- стан роботи управління освіти та
закладів освіти з питань виконання
антикорупційного
законодавства
упродовж 2019 року;
- формування статистичних звітів за
формою №85-к (річна), ПЗ-1, №2-ФК

(річна);
- організацію дозвілля дітей та
дотримання правил безпеки під час
новорічних, різдвяних свят та у
канікулярний період
41.

Організаційні заходи щодо проведення:

‒ 35-річного ювілею народного театру МПК згідно з розпорядженням міського
«Сучасник»
голови від 22.10.2019 №324-р «Про
підготовку та відзначення 35-річного
ювілею народного театру МПК
«Сучасник» міської ради»
‒ 40-річного ювілею МПК «Сучасник»

згідно з розпорядженням міського
голови від 22.10.2019 №325-р «Про
відзначення Всеукраїнського дня
працівників культури і аматорів
народного мистецтва та 40-річного
ювілею МПК «Сучасник» міської
ради»

‒ Європейського тижня місцевої демократії

у закладах освіти міста проведено
тематичні виставки публіцистичної
літератури;
круглі
столи
«Європейські програми – можливості
для
України»,
«Шкільне
самоврядування – підготовка до
громадського
життя»,
«Місцеві
проблеми територіальної громади та
шляхи їх вирішення», «Залучення
громадян до місцевої демократії в
Україні: міфи та реальність?»;
інформаційні хвилинки для молодших
школярів «ЄС і Україна – дружні
сусіди», «Європейський тиждень
місцевої демократії»; ігри-вікторини
«Європейські перегони», «Ми за
європейську демократію», «Що ви
знаєте про місцеву демократію»

‒ Всеукраїнського
бібліотек

місячника

шкільних 01-31.10
– місячник шкільних
бібліотек з теми «Сучасна бібліотека
Нової української школи – простір
для освітніх можливостей кожного
учня». Протягом місяця в бібліотеках
ЗЗСО проведено квест-ігри, майстеркласи,
бібліоуроки,
книжкові
виставки, подорож першокласників

до бібліотеки, посвяту у читачі,
виставу бібліотечного театру, голосні
читання,
зустріч
з
поетесою
Н.П.Рубінською
‒ міського туристського зльоту-змагання 29.10 – у заході взяли участь 56 учнів
серед учнів 7-х класів ЗЗСО
ЗЗСО. Призові місця посіли:
І місце – ЕНВК №1;
ІІ місце – ЕНВК №5;
ІІІ місце – ЕЗОШ №4 та ЕБЛ
‒
міського
етапу
Всеукраїнського захід перенесено на березень 2020
спортивно-масового заходу серед дітей та року
юнацтва «Олімпійське лелеченя»
‒ міського етапу Всеукраїнської експедиції 09-31.10 – І етап Всеукраїнської
учнівської молоді «Моя Батьківщина ‒ експедиції учнівської молоді. З 22
Україна»
поданих робіт 14 стали переможцями
‒ міського літературного конкурсу «Струни 17.10-07.11 – на очний етап
душі»
фестивалю
запрошені
25
конкурсантів, які представили свої
авторські твори. Гран-прі фестивалю
вибороли юні поети ЕНВК «ДНЗЗНЗ» №9, ЦДЮТ, ЕБГ «Гармонія».
Журі визначило дев’ять І місць,
дев’ять – ІІ та сім ІІІ місць
‒
шкільного
та
міського
етапу 01-25.10 – шкільний етап
Всеукраїнських предметних олімпіад
предметних олімпіад;
04.11-06.12 – міський етап
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‒ міської краєзнавчої конференції «Мій міська
краєзнавча
конференція
рідний край»
складалася з двох етапів: І етап –
міський квест, який проводився на
базі музеїв міста (музей ЗАЕС, музей
ДТЕК, музей ЦДЮТ, музей ЕЗОШ
№7) та ІІ етап – захист робіт по
секціях.
Під
час
конференції
представлено 14 експедиційних робіт,
з яких 7 робіт посіли I місце, 6 робіт –
II місце, та одна робота – III місце
‒ міського етапу Всеукраїнського конкурсу листопад-грудень – міський етап
учнівської творчості
Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості.
Підсумки
конкурсу
підбиватимуться у січні 2020 року
‒ міського огляду-конкурсу «Краща групова 25-29.11 – огляд-конкурс у номінації
кімната»
«Групова кімната для дітей старшого

віку». Гран-прі отримав ДНЗ №15
‒
міського
гуманітарного
фантазії»

етапу
Всеукраїнського 18.11-13.12 – на розгляд журі
конкурсу
«Космічні представлено 182 творчі роботи в
номінаціях: «Декоративно-прикладне
мистецтво»,
«Образотворче
мистецтво»,
«Література,
журналістика»,
«Фото-,
відео-,
кіномистецтво» та «Комп’ютерна
графіка». 47 робіт-переможців з
різних номінацій направлені на
обласний етап конкурсу

‒ Міжнародного конкурсу з української 08.11 – міський етап конкурсу, у
мови імені Петра Яцика
якому взяли участь 23 учня ЗЗСО, з
них 14 визнано переможцями
‒
Міжнародного
мовно-літературного 15.11 – міський етап конкурсу, у
конкурсу ім. Т.Шевченка
якому взяв участь 21 учень ЗЗСО, з
них 12 – визнано переможцями
‒
міського
етапу
фізкультурно- відмінено у зв’язку із рекомендаціями
патріотичного
фестивалю
школярів КЗ «ЗОІППО» ЗОР
«Козацький гарт»
‒ міської акції «Майбутній студент»

04-08.11 – для учнів 9-11-х класів
проведено профорієнтаційні виховні
години, екскурсії на підприємства,
інформаційні
зустрічі
з
представниками закладів вищої освіти

‒ міської науково-практичної конференції 13.11 – у конференції взяли участь 46
учнів-членів МАН
учнів, 42 з яких посіли призові місця
‒ місячника безпеки життєдіяльності

04-29.11 – у закладах освіти міста
проведені тематичні виховні години,
театралізовані уроки основ здоров’я,
виступи агітбригад, екскурсії до
пожежної частини, міський конкурс
творчих
робіт,
зустрічі
з
представниками ГУ ДСНС України в
Запорізькій області

‒ акції «16 днів проти насильства»

у закладах освіти міста проведено
тематичні семінари, виховні години,
години психолога, бесіди з батьками,
правознавчий квест з педагогами
«Права знаєш – себе захищаєш»,
організовано виставки малюнків,
виготовлено буклети. В закладах

дошкільної освіти проведено ігри з
дітьми з метою формування зразків
ненасильницької поведінки
42.

Організаційна робота з підготовки та проведення (відзначення):

‒ Всеукраїнського Дня бібліотек

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

‒ Дня працівників освіти

згідно з розпорядженням міського
голови від 06.09.2019 №285-р «Про
відзначення у м.Енергодарі Дня
працівників освіти»;
03.10 – урочистий концерт у МПК
«Сучасник».
Нагороджено
27
педагогів закладів освіти

‒ Міжнародного дня людей похилого віку

згідно з розпорядженням міського
голови від 25.09.2019 №304-р «Про
підготовку та проведення у місті
Міжнародного дня людей похилого
віку та Дня ветерана»;
у
закладах
освіти
проведено
тематичні виховні години, святкові
привітання,
благодійні
акції
«Милосердя»

‒ Дня захисника України

згідно з розпорядженням міського
голови від 03.10.2019 №317-р «Про
відзначення Дня захисника України у
місті Енергодарі»;
у
закладах
освіти
проведено
тематичні виховні години, свята,
конкурси, вікторини

‒ Дня ветерана

згідно з розпорядженням міського
голови від 25.09.2019 №304-р «Про
підготовку та проведення у місті
Міжнародного дня людей похилого
віку та Дня ветерана»

‒ Міжнародного дня ненасильства

у
закладах
освіти
проведено
інтерактивні заняття та ігри з дітьми,
години спілкування зі здобувачами
освіти на теми протидії насильству,
організовано виставки малюнків та
арт-майданчики, перегляд відео- та

мультфільмів про
форми поведінки
обговоренням

ненасильницькі
з подальшим

‒ Всесвітнього дня психічного здоров’я

у
закладах
освіти
проведено
флешмоби,
години
психолога,
психологічні акції, на блогах і сайтах
висвітлено
інформацію
щодо
збереження психічного здоров’я всіх
учасників освітнього процесу

‒ Дня Українського козацтва

у ЗЗСО виготовлено стіннівки,
проведено
конкурси
малюнків,
інформаційні п’ятихвилинки, усні
журнали «Козацтво та Покрова
Пресвятої
Богородиці»,
«Подорожуємо
козацькими
стежками», вікторини «Де козак, там і
слава»,
«Козацтво
та
Покрова
Пресвятої
Богородиці»,
виховні
години «А ми тую козацькую славу
збережемо», «Козацькому роду немає
переводу», організовано перегляд
відеофільму «Воїни миру. Козаки.
Покрова».
У
ЗДО
проведено
спортивні
свята
з
батьками:
«Козацького ми роду», «Козацькі
розваги», «Ми маленькі козачата»

‒ Дня визволення України від фашистських у
закладах
освіти
проведено
загарбників
тематичні виховні години, уроки
мужності, екскурсії до шкільних
музеїв.
Вихованці гуртка ЕЦТКС «Скаут»
відвідали виставку Марченко В.Т.,
керівника
пошукового
загону
«Нікопольський плацдарм», на якій
представлені
документи,
листи,
особисті речі фронтовиків та багато
цікавих
експонатів.
Виставка
проходила у музеї історії і трудової
слави ВП «Запорізька АЕС»
‒ Всеукраїнського дня працівників культури згідно з розпорядженням міського
та аматорів народного мистецтва
голови від 22.10.2019 №325-р «Про
відзначення Всеукраїнського дня
працівників культури і аматорів
народного мистецтва та 40-річного
ювілею МПК «Сучасник» міської

ради»
‒ Дня української писемності та мови

‒
Міжнародного
(толерантності)

дня

04-08.11 – у закладах освіти
організовано виставки стіннівок,
плакатів,
малюнків,
тематичних
стендів, літературних газет, книжкові
виставки,
проведено
конкурс
учнівських творів «Наголос – це
легко», відкритий виховний захід
«Мовознавчий
квестоград»,
інтелектуальні ігри «Мова солов’їна,
мова
українська»,
«Із
витоків
писемності»,
відкритий
кінозал
«Український меценат Петро Яцик»,
мовознавчий турнір «Слово до слова –
зложиться мова», тематичний показ
презентацій,
урочисту
лінійку
«Лунай, прекрасна наша мово»,
літературну годину «Рідна мова,
калинова».
У ЗДО проведено: розваги для дітей
всіх вікових груп, декламування
віршів, мовно-рухливі ігри, музичнолітературні композиції, вікторини,
виставки малюнків та дитячої
літератури

терпимості в закладах освіти організовано
виставки-конкурси,
кіновітальні,
квести,
проведено
акції
«Твоя
долонька
у
моїй»,
«Календар
доброти»

‒ Європейського дня захисту дітей від у закладах освіти розповсюджено
сексуальної експлуатації та сексуального листівки, пам’ятки, буклети щодо
насильства
дотримання прав дітей, проведено
заняття,
ігри,
вправи,
години
спілкування,
круглі
столи,
організовано відеоперегляди
‒ Дня Гідності та Свободи

згідно з розпорядженням міського
голови від 19.11.2019 №353-р «Про
заходи з підготовки та проведення
Дня Гідності та Свободи та Дня
пам’яті жертв голодоморів в Україні у
м.Енергодарі»;
у закладах освіти проведено урочисті
лінійки, виховні години, флешмоби,
зустрічі з учасниками АТО

‒ Дня пам’яті жертв голодомору

згідно з розпорядженням міського
голови від 19.11.2019 №353-р «Про
заходи з підготовки та проведення
Дня Гідності та Свободи та Дня
пам’яті жертв голодоморів в Україні у
м.Енергодарі»
у закладах освіти проведено уроки
пам’яті, музейні уроки, виставки
художньої
та
публіцистичної
літератури, шкільні акції «Запали
свічку пам’яті»

‒ Дня спільних дій в інтересах дітей

16.11 – 30 дітей, які перебувають на
обліку служби у справах дітей,
відвідали
розважальний
центр
«KidsZona» (м.Запоріжжя), з міського
бюджету на захід витрачено 26 тис.
800 грн

‒ Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

у закладах освіти міста проведено
акцію
«Червона
стрічка»:
розповсюджено бюлетені «Знайте
правду про ВІЛ-інфекцію і СНІД»,
«Червона
стрічка
як
символ
розуміння», виготовлено плакати,
проведено
тематичні
години
психолога,
акції,
висвітлено
інформацію на блогах. В ЕБЛ
відбувся селфі-марафон «Ми проти
СНІДу»

‒ Дня прав людини

організовано зустрічі педагогів і учнів
старших класів зі спеціалістами
служби у справах дітей та ЦСССДМ,
старшим інспектором ювенальної
превенції; проведено уроки, семінари,
тренінги,
вікторини,
засідання
круглого столу з питань прав людини;
з
дітьми
дошкільного
віку
переглянуто мультфільми про права
дітей

‒ Міжнародного Дня людей з інвалідністю

у
закладах
освіти
проведено
конкурсно-розважальні програми для
дітей з особливими потребами, акція
«Добро у твоїх долоньках», конкурси
малюнків «Подаруй посмішку світу»

‒ Дня Збройних Сил України

згідно з розпорядженням міського

голови від 25.11.2019 №359-р «Про
відзначення Дня Збройних Сил
України у місті Енергодарі»;
05.12 – міські військово-спортивні
змагання у ЕЗОШ №7. Призові місця
посіли:
І місце – ЕНВК №5;
ІІ місце – ЕЗОШ №2;
ІІІ місце – ЕЗОШ №7
‒ Дня вшанування учасників ліквідації згідно з розпорядженням міського
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
голови від 28.11.2019 №368-р «Про
підготовку та проведення у місті Дня
вшанування
учасників
ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС»;
у закладах освіти проведено виховні
години, лінійки-реквієми, зустрічі з
ліквідаторами
аварії
на
Чорнобильській АЕС. Учні ЕБГ
«Гармонія» та ЕНВК №5 взяли участь
у
міському
мітингу
«Дзвони
Чорнобиля»
‒ Дня місцевого самоврядування в Україні

згідно з розпорядженням міського
голови від 25.11.2019 №360-р «Про
відзначення у місті Енергодарі Дня
місцевого самоврядування»

‒ Дня енергетика

згідно з розпорядженням міського
голови від 04.12.2019 №374-р «Про
відзначення Дня енергетика»

‒ Дня святого Миколая

у закладах освіти проведена акція
«Милосердя» – зібрані подарунки,
канцелярське приладдя для учнів, які
опинилися у складних життєвих
обставинах

‒ новорічних та різдвяних свят

згідно з розпорядженням міського
голови від 12.12.2019 №381-р «Про
заходи щодо проведення новорічних
та різдвяних свят у місті Енергодарі»;
у закладах освіти проведені новорічні
ранки, вечори, конкурсно-розважальні
програми;
19.12 – 120 дітей, які перебувають на
обліку служби у справах дітей,
отримали солодкі подарунки, 30 дітей

відвідали Запорізькій державний
цирк. З міського бюджету витрачено
18 тис. 900 грн
Позапланово відбулось:
1.

03.10 – навчання працівників виконавчих органів міської ради з питань
роботи зі зверненнями громадян та системи обліку публічної інформації.

2.

05.10 – екскурсійна поїздка для дітей-скаутів у Замок Попова (м.Василівка).

3.

08.10 – засідання Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку
для впровадження Проекту «Партнерство для розвитку міст» у місті
Енергодарі, протягом якого розглянуто стан виконання Плану дій з
забезпечення сталості провадження Проекту ПРОМІС у місті Енергодарі.

4.

3 (08.10, 12.11, 10.12) – сприяння в організації та проведенні особистого
прийому громадян депутатом Запорізької обласної ради Сагайдачним О.О.

5.

22 (09.10, 11.10, 17.10, 30.10, 31.10, 06.11, 14.11, 18.11, 21.11, 25.11, 28.11,
29.11, 03.12, 05.12, 10.12, 13.12, 18.12 (2), 23.12 (3), 27.12) – засідання
тендерного комітету.

6.

5 (16.10, 18.11, 26.11, 17.12, 23.12) – засідань комісії з оцінки пропозицій по
визначенню осіб, яким буде відшкодовано частину суми кредиту, залученого
для придбання енергоефективного обладнання. Відшкодовано частину
кредиту 33 особам на загальну суму 186,878 тис.грн.

7.

2 (24.10, 05.11) – «Дні контролю» – перевірки стану виконання завдань
щодо припинення несанкціонованої торгівлі та усунення протікання
трубопроводу гарячого водопостачання у підвалі житлового будинку. За
результатами проведення перевірок складені акти, які направлені
відповідальним виконавцям для додаткового опрацювання звернень, за
якими проводились перевірки.

8.

29.10 – зліт-змагання зі спортивного туризму серед працівників закладів
освіти міста, в якому взяли участь представники 12 закладів освіти. Призові
місця посіли: І місце – ЕЗОШ №2; ІІ місце – ЕНВК №1; ІІІ місце – ЕБГ
«Гармонія».

9.

31.10 – засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень
громадян при виконавчому комітеті Енергодарської міської ради. Розглянуті
питання щодо зняття з контролю звернень, відповідальним виконавцем за
розгляд яких визначено КП «Підприємство комунальної власності» у зв’язку
з фактичним припиненням діяльності підприємства з надання послуг
населенню, а також щодо оприлюднення на офіційному сайті міської ради
інформації про комунальні підприємства.

10. 3 (12.11, 13.11, 23.12) – засідання робочої комісії з розгляду фінансових
планів підприємств (установ, організацій), що належать до комунальної

власності територіальної громади м.Енергодара, на 2020 рік.
11. 11.12 – поїздка для дітей з багатодітних сімей у розважальний дитячий центр
FLY PARK (м.Запоріжжя).
12. 18.12 – звіт міського голови перед територіальною громадою м.Енергодара,
за результатами якого складений перелік критичних зауважень та
пропозицій, що надійшли від громадян під час звіту.
13. 19.12 – святковий захід до Дня Святого Миколая для дітей з багатодітних
сімей.
14. У грудні визначено переможців зонального етапу Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2020»:
І місце: в номінації «Початкова школа» – Чернявська Ірина Василівна,
учитель ЕНВК«ЗНЗ-ДНЗ» №6; в номінації «Історія» – Сущенко Вікторія
Миколаївна, учитель ЕЗОШ №4;
ІІ місце: в номінації «Історія» – Рябініна Лілія Петрівна, учитель ЕЗОШ №2
та Черненко Аліна Ігорівна, учитель ЕНВК №1; в номінації «Початкова
школа» – Марієнко Світлана Олександрівна, учитель ЕЗОШ №7; в номінації
«Зарубіжна література» – Юзва Ріта Сергіївна, учитель ЕНВК №1;
ІІІ місце: в номінації «Початкова школа» – Єгорова Ірина Петрівна, учитель
ЕБГ «Гармонія» та Зарубіна Наталія Григорівна, учитель ЕЗОШ №7.
15. Протягом кварталу у ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса) та ДПУ «МДЦ
«Артек» (м.Київ) направлено на оздоровлення 7 дітей пільгових категорій,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

