Д О В І Д К А
про виконання рішення виконавчого комітету від 21.06.2018 №178
«Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2018 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 – 10.
Згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2018
року:
Першим розділом «Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого
комітету» заплановано до розгляду 10 питань, з 7 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 43 заходів, а саме:

організаційно-масових

заходів»

1.

Засідання
комітету
забезпечення 11.07
доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

2.

Перевірка
дотримання
благоустрою міста

3.

Засідання містобудівної ради

4.

Перевірка
стану
зовнішньої реклами

5.

Перевірка
покажчиків
номерних 2 (25.07, 29.08) – порушень не
знаків на будинках та спорудах
виявлено

Правил 2 (07.09, 17.09) – за результатами
перевірок направлені попередження
про усунення виявлених порушень
13.07 – розглянуто ескізний проект
реконструкції квартири під офісний
центр

конструкції 12 (10.07, 19.07, 23.07, 02.08, 21.08,
31.08, 03.09, 05.09, 13.09, 20.09, 24.09,
28.09) – за результатами перевірок
направлені
попередження
про
усунення виявлених порушень

6.

Засідання комісії з питань підготовки 7 (02.08, 09.08, 23.08, 30.08, 06.09,
та проходження осінньо-зимового 13.09, 27.09)
періоду в місті

7.

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

8.

Засідання комісії з розгляду заяв та 03.07
звернень щодо оренди комунального
майна

9.

Засідання Громадської приймальні з 3 (04.07, 01.08, 05.09) – звернулась 1
питань
підтримки
розвитку особа
підприємництва

10.

Засідання міської Координаційної 4 (11.07, 25.07, 29.08,
ради
з
питань
розвитку розглянуто 13 питань
підприємництва

11.

Обстеження території міста з метою 3 (24.07, 06.08, 29.09) – за
виявлення
безхазяйних
звалищ результатами обстеження складено
відходів
відповідні акти та направлені листи
щодо усунення виявлених недоліків

12.

Засідання міської комісії з питань 14.08 – розглянуто 6 питань, прийнято
техногенно-екологічної безпеки та 17 рішень
надзвичайних ситуацій

13.

Засідання міської комісії з питань
погашення заборгованості з заробітної
плати
(грошового
забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат

14.

Засідання міської комісії з питань 21.09 – розглянуто питання:
безпечної життєдіяльності населення - про забезпечення пожежної та
техногенної безпеки закладів охорони
здоров’я;
- про якість та результативність
медичних оглядів працівників на
підприємствах міста

15.

Засідання міської комісії з розгляду не проводилось
питань надання грошової допомоги
постраждалим
чи
внутрішньо

26.09)

–

3 (31.07, 28.08, 25.09) – 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 13 керівників підприємств
та фізичних осіб-підприємців

переміщеним особам з тимчасово
окупованої території України або
району
проведення
антитерористичної операції
16.

Засідання штабу з питань соціального не проводилось
захисту вимушених переселенців, які
прибувають
на
територію
м.Енергодара з тимчасово окупованої
території України та із зони
проведення АТО

17.

Засідання робочої групи із проведення 4 (03.07, 07.08, 21.08, 04.09) –
акції «Допоможемо Українській армії» розглянуті
питання
надання
матеріальної допомоги учасникам
АТО
та
надання
матеріальної
допомоги сім’ям загиблих/померлих
учасників АТО до Дня незалежності
України

18.

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

6 (09.07, 23.07, 08.08, 20.08, 05.09,
20.09) – 129 внутрішньо переміщеним
особам
призначено
(подовжено)
соціальні виплати, 5 – припинено, 16
– скасовано дію довідки

19.

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

не
проводилось
(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 ІІІ квартал
2018 року в м.Енергодарі відсутні
підприємства, установи та організації
бюджетної сфери, на яких виплатили
заробітну плату менше мінімальної)

20.

Консультативно-правові
населенням міста

21.

Нарада з керівниками правоохоронних не проводилась
та контролюючих органів

22.

Засідання спостережної комісії

2 (22.08, 21.09)

23.

Засідання адміністративної комісії

5 (04.07, 17.07, 14.08, 06.09, 25.09)

зустрічі

з 3 (19.07, 16.08, 20.09) – звернулось 3
особи

24.

Засідання ради оборони м.Енергодара

не проводилось

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.

Перевірка
діяльності
кабінету 09.07 – підготовлено пропозиції щодо
«Довіра» щодо протидії поширенню покращення матеріального стану
ВІЛ-інфекції на території міста
кабінету

30.

Засідання міської Координаційної 27.09 – розглянуто 4 питання
ради з питань протидії соціальним
хворобам

31.

Засідання експертної комісії архівного 4 (25.07, 22.08, 07.09, 26.09) –
відділу
розглянуто та схвалено 33 документи
установ міста загальною кількістю

громадян 4 (02.07, 06.08, 27.08, 17.09) – міським
головою Музикою П.О.;
6 (10.07, 24.07, 14.08, 28.08, 11.09,
25.09) – секретарем ради Нікітіною
Л.О.;
7 (09.07, 23.07, 13.08, 27.08, 03.09 (як
в.о. міського голови), 10.09, 24.09) –
першим заступником міського голови
Курдею І.І.;
5 (11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 12.09) –
заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Біленькою А.В.;
5 (03.07, 17.07, 07.08, 21.08, 18.09) –
заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Разводовим В.В.;
5 (04.07, 06.08, 15.08, 05.09, 19.09) –
заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Терентьєвим А.А.;
6 (12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 13.09,
27.09)
–
керуючим
справами
виконавчого комітету Біряком В.В.

не проводились

16441 справа. 14 документів на 7074
справи схвалено/погоджено ЕПК
Державного
архіву
Запорізької
області
32.

Перевірки стану архівної справи і 7 (11.07 – УДКСУ у м.Енергодарі
діловодства
Запорізької області;
18.07 – КП «Центр досугу «Промінь»;
08.08 – ДЗ «СМСЧ №1»;
16.08 – ВП «Атоменергомаш»;
20.08 – управління освіти міської
ради;
12.09 – ЕОУПФУ в Запорізькій
області;
20.09 – ЕДЮШ з боксу ім.
В.Р.Манзулі).
За
результатами
перевірок складено довідки та
направлено керівникам установ

33.

Нарада
з
відповідальними
за
архіви/архівні підрозділи установджерел формування Національного
архівного фонду

34.

Відвідування сімей з метою контролю 10.07 – відвідано 25 усиновлених
умов
утримання
та
виховання дітей, за результатами перевірки
усиновлених дітей
складено звіти

35.

Оздоровлення
категорій

36.

Засідання комісії з питань захисту 3 (04.07, 01.08, 05.09) – розглянуто 30
прав дитини
питань, 25 заяв громадян, за якими
прийнято
відповідні
рішення,
затверджено 27 індивідуальних планів
соціального захисту дітей,
які
перебувають на обліку служби у
справах
дітей,
розглянуто
20
матеріалів про стан сімей СЖО, в
яких порушуються права дитини

37.

Спільні профілактичні рейди

дітей

05.09 – установча нарада з питань
проведення експертизи цінності та
складання актів про вилучення для
знищення документів, не внесених до
НАФ, для відповідальних за архів
установ джерел-формування НАФ

пільгових за липень-серпень оздоровлено 42
дитини-сироти та 12 дітей, що
перебувають у складних життєвих
обставинах

11.07 – з метою перевірки умов
проживання та зайнятості під час
літніх канікул дітей, які перебувають
на обліку в службі у справах дітей та

органах внутрішніх справ, проведення
профілактичної роботи з батьками,
попередження про адміністративну
відповідальність за ст.184 КупАП,
відвідано 8 сімей, проведено бесіди з
батьками, за результатами складено
звіти та внесено до ЄІАС «Діти», 3
батьків
попереджено
про
адмінвідповідальність;
25.07 – 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 11 сімей, в яких
виховуються 20 дітей, проведено
бесіди з батьками;
29.08 – з метою обстеження житловопобутових умов дітей, які потребують
соціального
захисту,
надання
гуманітарної допомоги та соціальних
послуг, обстежено житлово-побутові
умови 14 сімей, в яких виховуються
25 дітей, що потребують соціального
захисту, надано консультацію батькам
про безоплатну правову допомогу;
04.09 – з метою виявлення дітей
шкільного віку, які не приступили до
навчання без поважних причин, в
рамках проведення Всеукраїнського
рейду «Урок», відвідано 8 сімей, в
яких виховуються 15 дітей, проведено
бесіди з батьками, за результатами
складено звіти та внесено до ЄІАС
«Діти». Всі діти шкільного віку
приступили до навчання;
11.09 – відвідування за місцем
проживання дітей шкільного віку, які
не приступили до навчання без
поважних
причин,
в
рамках
проведення
Всеукраїнської
акції
«Урок», з метою повернення дітей до
навчання, надання їм гуманітарної
допомоги, відвідано 6 сімей, в яких
виховуються 10 дітей, проведено
бесіди з батьками, за результатами

складено звіти та внесено до ЄІАС
«Діти».
Надано
допомогу
канцелярським приладдям 4 дітям
38.

Засідання колегії з фізичної культури 04.09 – затверджено план роботи
та спорту
комітету з фізичної культури та
спорту міської ради на ІV квартал
поточного року та план проведення
спортивно-масових заходів до Дня
фізичної культури і спорту України

39.

Засідання колегії управління освіти

40.

Засідання
міських
методичних 30.08 – педагогічний інтенсив
об’єднань педагогічних працівників «Серпневі зустрічі освітян міста». В
ЗДО, ЗЗСО, ЗПО
роботі взяли участь 43 міських
методичних об’єднання, на яких
педагоги визначили основні завдання
і напрямки роботи у новому
2018/2019 н.р. щодо особливостей,
пов’язаних з новими підходами до
навчання та виховання у контексті
Нової української школи

41.

Нарада керівників закладів освіти

29.08 – розглянуто питання «Про стан
розвитку освіти міста Енергодара на
шляху
впровадження
Нової
української
школи:
підсумки
2017/2018 навчального року та
основні завдання на 2018/2019
навчальний рік»

2 (17.08, 19.09) – розглянуто питання:
- про звітність на початок навчального
року;
- про організаційні засади створення
інклюзивно-ресурсного центру;
- про готовність закладів освіти до
нового навчального року та осінньозимового періоду;
- про реалізацію ст.9 Закону України
«Про освіту» в закладах загальної
середньої освіти міста;
- про підсумки проведення літньої
оздоровчої кампанії в закладах освіти;
про
стан
забезпеченості
підручниками,
посібниками,
програмами
закладів
загальної
середньої освіти;
- про виконання ст.70 Закону України
«Про освіту» щодо громадського

самоврядування
та
державногромадського управління у сфері
освіти;
про
наскрізне
застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій в освітньому процесі та
управлінні закладами освіти як
інструмент забезпечення успіху Нової
школи
42.

Організаційні
заходи
щодо 25.09 – 7 команд (64 учня 5-х класів
проведення міських туристичних ЗЗСО) взяли участь у міських
змагань для учнів 5-х класів ЗЗСО
туристичних змаганнях. На дистанції
«Фріроуп»: І місце виборола команда
ЕЗОШ №7, ІІ місце – команда ЕНВК
№5, ІІІ місце – команди ЕБЛ та
ЕЗОШ №2. На етапі «Лабірінторієнтування»: І місце – команда ЕБЛ,
ІІ місце – команда ЕНВК №5, ІІІ
місце – команда ЕНВК №1. В
загальному заліку змагань серед учнів
5-х класів ЗЗСО: І місце – команда
ЕНВК №5, ІІ місце – команда ЕБЛ, ІІІ
місце – команда ЕЗОШ №7

43.

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

згідно з розпорядженням міського
голови від 22.06.2018 №211-р «Про
святкові заходи щодо відзначення Дня
Національної поліції України»

‒ Дня незалежності України та Дня згідно з розпорядженням міського
Державного Прапора України
голови від 06.08.2018 №248-р «Про
заходи щодо відзначення в місті
Енергодарі Дня Державного Прапора
України та 27-ї річниці незалежності
України»;
11-12.08 – ІІІ відкритий турнір
м.Енергодара з пляжної боротьби;
18-19.08 – міський турнір «Energodar
Open» з пляжного волейболу серед
чоловічих команд;
на сайті Науково-методичного центру
управління освіти та сайтах закладів
освіти
розміщено
інформаційні
матеріали,
оновлені
куточки
з
державною символікою та експозиції
шкільних музеїв, проведені тематичні

виховні години
‒ Дня будівельника

згідно з розпорядженням міського
голови від 18.07.2018 №228-р «Про
відзначення у місті Дня будівельника»

‒ Дня підприємця

згідно з розпорядженням міського
голови від 20.08.2018 №260-р «Про
відзначення
суб’єктів
підприємницької діяльності міста»
31.08 – Почесними грамотами
Енергодарської міської ради та
Листами подяки міського голови
відзначено 9 представників малого та
середнього бізнесу

‒ Дня фізичної культури і спорту згідно з розпорядженням міського
України
голови від 29.08.2018 №266-р «Про
заходи щодо відзначення у місті Дня
фізичної культури і спорту»;
06-07.09 – міські змагання з
бадмінтону,
міський
турнір
з
волейболу серед чоловічих команд,
міські змагання з волейболу серед
школярів (дівчата), міський турнір з
міні-футболу серед школярів (юнаки),
відкрита особиста першість міста з
плавання та змагання з легкої
атлетики
(багатоборство)
серед
школярів.
У турнірі з міні-футболу (юнаки)
місця
розподілилися
наступним
чином:
І місце – збірна команда ЕНВК №1;
ІІ місце – збірна команда ЕЗОШ №2.
У турнірі з волейболу (дівчата):
І місце – збірна команда ЕЗОШ №7;
ІІ місце – збірна команда ЕБЛ.
У легкоатлетичній естафеті перемогу
здобули вихованці ЦТКС
‒ Всесвітнього
самогубствам

дня

запобігання на блогах і сайтах працівників
психологічної
служби
викладена
просвітницька
інформація
щодо
профілактики суїцидальної поведінки
дітей та позитивного сприйняття
світу. В закладах освіти проведено:
перегляди відеороликів, мультфільмів
соціально-психологічного

спрямування
з
наступним
обговоренням, акції «Я люблю
життя!», «Світ без чорних плям»,
«Радіти сонцю», години психолога
для учнів з тем: «Цінність життя»,
«Моє оточення», «Життя дається один
раз»
‒ Дня партизанської слави України

у закладах освіти міста проведено
тематичні виховні
години, уроки
мужності, тематичні уроки історії,
конкурси учнівських презентацій

‒ 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 «Світ без насилля»,
«Насиллю – Ні!»

‒ Всенародного Дня Батька

28.09 – святковий захід

‒ Всесвітнього дня туризму

27.09 – святковий захід

‒ Дня працівників освіти

згідно з розпорядженням міського
голови від 10.09.2018 №277-р «Про
відзначення у м.Енергодарі Дня
працівників освіти»

‒ Всеукраїнського дня бібліотек

згідно з розпорядженням міського
голови від 10.09.2018 №276-р «Про
відзначення Всеукраїнського дня
бібліотек»

‒ Дня усиновлення

28.09 – Всеукраїнська акція-флешмоб
«Усиновлення – це любов назавжди»;
розважальна
програми
в
ДЦ
«Островок» для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
(25 осіб);
01.10 – забезпечення участі опікунів
(піклувальників) та підопічних дітей
(13 осіб) в урочистому заході
(м.Запоріжжя, концертний зал ім.
М.І.Глінки)

Позапланово відбулось:
1.

6 (06.07, 27.07, 09.08, 20.08, 05.09, 26.09) – засідання комісії з оцінки
пропозицій по визначенню осіб, яким буде відшкодовано частину суми
кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання.
Відшкодовано частину кредиту 54 особам на загальну суму 319840 грн.

2.

39 (06.07, 12.07, 16.07 (2), 18.07 (2), 19.07, 23.07 (2), 26.07, 31.07, 01.08, 06.08
(3), 08.08 (3), 09.08, 16.08, 17.08, 20.08 (3), 21.08, 22.08, 23.08 (2), 03.09, 05.09
(2), 07.09, 11.09 (2), 13.09, 20.09 (2), 21.09, 26.09) – засідань тендерного
комітету.

3.

2 (10.07, 18.09) – сприяння в організації та проведенні особистого прийому
громадян депутатом Запорізької обласної ради Сагайдачним О.О.

4.

2 (18.07-07.08, 01.08-21.08) – відповідно до розпоряджень міського голови
від 12.07.2018 №223-р та від 02.08.2018 №245-р у ДЗОВ «Меотіда» та у
ДЗОВ «Весна» відправлено на оздоровлення 24 дитини 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 18 дітей пільгових категорій,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

5.

23.07 – нарада щодо фінансування заходів, спрямованих на охорону та
раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок
коштів фонду охорони навколишнього природного середовища м.Енергодара
у 2018 році.

6.

25.07 – засідання комітету з управління впровадженням стратегічного плану
розвитку міста Енергодара до 2017 року, під час якого було затверджено
План реалізації у 2017-2020 роках Стратегічного плану розвитку міста
Енергодара до 2027 року.

7.

03.08 – привітання із 80-річним ювілеєм почесного жителя м.Енергодара,
ветерана освіти Помазана В.Х.

8.

2 (08.08, 10.08) – перевірки наявності, стану і руху документів НАФ в
установах-джерелах формування НАФ та які зберігаються в архівному
відділі міської ради (ДЗ «СМСЧ №1» та відділ у справах сім’ї та молоді
міської ради загальною кількістю 161 справа).

9.

3 (08.08, 15.08, 28.09) – засідання робочої групи з розподілу та закріплення
території кварталів, мікрорайонів м.Енергодара.

10. 3 (21.08 (2), 22.08) – семінари «Можливості для бізнесу участь у грантових
програмах»; «Самозайнятість – шлях до сталого розвитку власної справи та
отримання доходу»; «Маркетинг та реклама: важливі інструменти для
розвитку та просування послуг/товарів» за участю управління економіки
міської ради та ГО «Агенція місцевого розвитку м.Енергодар».

11. 2 (29.08, 06.09) – робочі наради для вирішення проблемних питань взаємодії
між ДЗ «СМСЧ №1» та КНП «Міський центр первинної медико-санітарної
допомоги», розглянуто 11 питань.
12. 31.08 – нарада з представниками аптечних закладів щодо впровадження
Урядової програми «Доступні ліки», розглянуто 1 питання.
13. 13.09 – засідання комісії з розроблення та впровадження маркетингової
стратегії міста Енергодара в рамках проекту «Створення позитивного іміджу
Енергодара, як інвестиційно привабливого міста», під час якого проходило
обговорення щодо розробки майбутнього бренду міста.
14. 13.09 – засідання Координаційної ради з питань молодіжної, сімейної і
гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі
людьми про представлення до присвоєння почесного звання України «Матигероїня».
15. 14.09 – привітання із 90-річним ювілеєм жителя м.Енергодара, учасника
війни Пензієнка І.М.
16. 26.09 – нарада щодо фінансування заходів, спрямованих на охорону та
раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок
коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста
Енергодара у 2019 році.
17. 02-10.10 – перебування польської делегації в м.Енергодарі (розпорядження
міського голови від 21.09.2018 №290-р «Про зустріч польської делегації в
рамках співдружності Польщі з Україною»).

