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Д О В І Д К А
про виконання рішення виконавчого комітету від 17.12.2020 №333
«Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2021 року»
із змінами від 18.02.2021 №25 та від 19.03.2021 №50
1. Інформація про виконання:
Протягом звітного періоду відбулося 3 планових та 5 позапланових
засідань виконавчого комітету. На 8 засіданнях розглянуто 85 питання, з 82 прийняті відповідні рішення, в тому числі з планових питань – 15.
Згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал
2021 року:
Першим розділом «Перелік питань для розгляду на засіданнях
виконавчого комітету» заплановано до розгляду 9 питань, з 8 прийняті
відповідні рішення.
Другим розділом «Перелік раніше прийнятих рішень, які
розглядатимуться в порядку перевірки виконання» заплановано до розгляду 6
питань, з яких прийняті відповідні рішення.
Третім розділом «Перелік основних організаційно-масових заходів»
передбачено проведення 37 заходів, а саме:
1.

Засідання містобудівної ради

2.

Засідання комітету забезпечення не проводилося через відсутність
доступності інвалідів та інших звернень
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

3.

Перевірка
стану
зовнішньої реклами

4.

Перевірка покажчиків номерних 3 (12.01, 16.02, 18.03), за
знаків на будинках та спорудах
результатами яких нових порушень
не виявлено

5.

Засідання Громадської приймальні не проводилось
з питань підтримки розвитку
підприємництва

2 (12.01, 25.03)

конструкцій 11 (15.01, 19.01, 28.01, 12.02, 24.02,
26.02, 03.03, 11.03, 18.03, 24.03,
29.03) за результатами яких
направлені письмові або усні (в
телефонному
режимі)
попередження
про
усунення
виявлених порушень
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6.

Засідання міської Координаційної не проводилось
ради
з
питань
розвитку
підприємництва

7.

Обстеження території міста щодо 3
(28.01.2021,
26.02.2021,
виявлення
несанкціонованих 26.03.2021),
за
результатами
звалищ відходів
обстеження складено відповідні
акти

8.

Засідання міської комісії з питань 17.02 - розглянуто
техногенно-екологічної безпеки та прийнято 17 рішень
надзвичайних ситуацій

9.

Засідання оперативного штабу з 4 (22.01, 22.02, 22.03, 26.03), на
ліквідації надзвичайної ситуації, яких розглянуто 17 питань,
пов’язаної з виникненням на прийнято 41 рішення
території
Запорізької
області
гострої респіраторної хвороби
COVID-19

10. 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
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питань,

3 (27.01, 24.02, 30.03), де
розглядались 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 виконання вимог
чинного
законодавства
щодо
сплати
підприємствами,
установами,
організаціями
та
фізичними особами-підприємцями
заборгованості перед Пенсійним
фондом України». Заслухано 13
керівників
підприємств
та
фізичних осіб-підприємців

11. Засідання міської комісії з питань 31.03 – розглянуті питання Про
безпечної
життєдіяльності стан травматизму невиробничого
населення
характеру в м.Енергодарі за 2020
рік, Про затвердження «Плану
першочергових
заходів
з
профілактики
травматизму
невиробничого
характеру
в
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м.Енергодарі на 2021 – 2023 роки,
Про забезпечення пожежної та
техногенної
безпеки
закладів
охорони здоров’я
12. Засідання міської комісії з питань
призначення
(відновлення)
соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам

2 (13.01, 29.03), за результатами
призначено (подовжено) соціальні
виплати 10 сім'ям внутрішньо
переміщених осіб

13. Засідання оперативного штабу з
питань
соціального
захисту
бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення
волі, в осінньо-зимовий період
2020-2021 років

02.02 – розглянуто питання про
роботу пункту обігріву на період
значного зниження температури
повітря

14. Засідання комісії з розгляду заяв
про виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі
приміщення для деяких категорій
осіб, які захищали незалежність,
суверенітет
та
територіальну
цілісність України, а також членів
їх сімей

26.02 – розглянуто питання щодо
проведення перерахунку грошової
компенсації у зв’язку із зміною
показників
опосередкованої
вартості спорудження житла

15. Засідання
комісії
з
питань не проводилось
підготовки
та
проходження
осінньо-зимового періоду в місті
16. Засідання комісії з розгляду заяв та не проводилось
звернень
щодо
оренди
комунального майна
17. Засідання комісій по прийому- не проводилось
передачі у комунальну власність
об’єктів житла та соцкультпобуту
від ВП «Запорізька АЕС» ДП
«НАЕК «Енергоатом» та від АТ
«ДТЕК Дніпроенерго»
18. Консультативно-правові зустрічі з 3 (21.01, 18.02, 18.03) звернулося 3
населенням міста
особи
19. Засідання адміністративної комісії

4 (06.01, 04.03, 15.03, 23.03),
розглянуто 22 матеріали за ч.1
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ст.154, ч.2 ст.156, ч.1 ст.182, ст.183
КУпАП
20. Засідання спостережної комісії

21. Засідання
м.Енергодара

ради

3 (28.01, 25.02, 30.03) на яких
заслухано
звіт
про
роботу
спостережної комісії за 2020 рік та
розглянуто питання про умовнодостроково звільнених осіб

оборони не проводились

22. Оперативна нарада з керівниками 3 (26.01, 23.02, 30.03)
правоохоронних та контролюючих
органів
міським
громадян 22.03
Орловим Д.О.

23. Особисті
прийоми
посадовими особами

головою

24. Виїзні особисті прийоми за місцем не проводились
роботи та проживання громадян
посадовими особами
25. Перевірки
стану
розгляду не проводились
пропозицій, заяв та скарг громадян
у виконавчих органах міської ради,
комунальних підприємствах міста
26. «Прямі лінії»
особами

з

посадовими 4 (29.01, 05.02, 19.02, 12.03) з
міським головою Орловим Д.О.;
2 (23.02, 09.03) з секретарем ради
Тимошенком В.В.;
2 (22.02, 22.03) з першим
заступником
міського
голови
Самойдюком І.Г.;
3
(17.02,
03.03,
17.03)
з
заступником
міського
голови
Холодом С.Ф.;
3
(16.02,
02.03,
16.03)
з
заступником
міського
голови
Біленькою А.В.;
1 (25.03) з керуючою справами
виконавчого комітету Дабіжею Я.Г.

27. Засідання
експертної
архівного відділу

комісії 3 (20.01, 17.02, 24.03) – розглянуто
37 документів установ міста
загальною кількістю 19138 справ, з
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них: 12 документів на 16331 справу
схвалено/погоджено
ЕПК
Державного
архіву
Запорізької
області
28. Перевірки наявності, стану і руху 4 (24.01, 04.02, 10.03, 11.03) – в
документів НАФ в установах- управлінні Держгеокадастру у
джерелах формування НАФ
м.Енергодарі, у відділі культури
міської ради та ЕОДПІ ГУ ДФС у
Запорізькій області, загальною
кількістю 739 справ. Перевірки в
управлінні комунальної власності
міської ради перенесено на ІІ
квартал
29. Перевірки стану архівної справи і 11.03 – комплексна перевірка в
діловодства в установах міста
ЕІДМУ «КПУ». За результатами
перевірки складено довідку та
направлено керівнику закладу
30. Засідання комісії з питань захисту 7 (12.01, 03.02, 16.02, 26.02, 10.03,
прав дитини
18.03, 25.03) - засідань комісії з
питань соціального захисту прав
дитини. Розглянуто 37 питань, 25
заяв громадян за якими прийнято
рішення виконавчого комітету,
затверджено 27 індивідуальних
планів на дітей, які перебувають на
обліку в службі у справах дітей,
розглянуто 14 матеріалів про стан
сімей СЖО, в яких порушуються
права дитини, та затверджено склад
6 мультидисциплінарних комісій
31. Спільні профілактичні рейди

27.01 - з метою обстеження сімей,
які опинились у складних життєвих
обставинах
та
недопущення
порушень прав дітей, відвідано 10
сімей в яких, виховується 14 дітей.
Проведено профілактичні бесіді,
надано консультації батькам;
20.01 - з метою проведення
профілактичних бесід з батьками,
які мають шкідливі звички,
неналежно виконують батьківські
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обов’язки, а також з їх дітьми, про
негативний вплив наркотичних
речовин,
алкогольних
напоїв,
паління на здоров’я людей,
відвідано 8 сімей в яких,
виховується 10 дітей. Проведено
профілактичні
бесіді,
надано
консультації батькам;
17.02 – з метою здійснення
контролю та обстеження сімей, які
опинились у складних життєвих
обставинах,
недопущення
порушень прав дітей та надання
соціальних послуг, відвідано 9
сімей в яких, виховується 8 дітей.
Проведено профілактичні бесіді,
надано консультації батькам;
25.02 – 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,
алкогольних
напоїв,
паління на здоров’я людей,
відвідано 9 сімей в яких,
виховується 11 дітей. Проведено
профілактичні
бесіді,
надано
консультації
батькам.
За
результатами складено;
12.03 – з метою здійснення
контролю за станом виконання
батьківських
обов’язків
по
забезпеченню
належних
умов
проживання,
утримання
та
виховання дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах,
відвідано 7 сімей, в яких
виховується 7 дітей, проведено
бесіди, за результатами складено
звіти
32. Перевірка стану збереження майна Протягом
лютого
перевірено
та житла
житло, яке на праві власності та на
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праві
користування
дітям, складено 32 акти

належить

33. Засідання Координаційної ради з 01.02 – розглянуто питання щодо
питань розвитку фізичної культури виділення коштів на організацію
та спорту в м.Енергодарі
спортивних заходів в місті та
участь
спортсменів
міста
у
спортивних заходах різних рівнів
34. Засідання колегії управління освіти 03.03 – розглянуто питання про:
- стан роботи управління освіти
міської ради щодо виконання
Законів України «Про звернення
громадян» та «Про доступ до
публічної інформації» у 2020 році;
- роботу педагогічних колективів
щодо
профілактики
правопорушень,
насилля
та
негативних звичок серед здобувачів
освіти ЗЗСО у 2020 році;
- виконання заходів «Програми
розвитку освіти м.Енергодара на
2019-2021 роки» у 2020 році
35. Нарада керівників закладів освіти

3 (03.03 (2), 17.03) – розглянуто
питання про:
- підсумки профілактичної роботи
управління освіти та закладів
освіти щодо запобігання дитячому
травматизму
та
збереження
здоров’я дітей упродовж 2020
року. Дотримання в закладах
освіти Положення про порядок
розслідування нещасних випадків,
що сталися із здобувачами освіти
під час освітнього процесу,
затвердженого
наказом
МОН
України №659 від 16.05.2019;
- підсумки організації харчування в
закладах освіти у 2020 році;
- виконання бюджету за 2020 рік та
бюджет управління освіти на 2021
рік;
- підсумки щодо роботи закладів
освіти з порталом «Україна. ІСУО
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(інформаційна система управління
освітою)», підтримки баз даних в
актуальному стані;
- дотримання керівниками закладів
позашкільної освіти ст.41 Закону
України «Про освіту» в частині
функціонування
внутрішньої
системи
забезпечення
якості
освіти;
- особливості закінчення 2020/2021
н.р.,
проведення
державної
підсумкової атестації та про
комплекс заходів щодо підготовки
до завершення навчального року;
- реалізацію керівниками ЗЗСО
ст.14 Закону України «Про загальну
середню освіту» та взаємодію
Інклюзивно-ресурсного центру і
закладів освіти міста в контексті
визначення
індивідуальної
освітньої траєкторії учня;
- організацію роботи в ЗДО міста
щодо
комунікації
з
дітьми
дошкільного віку з родин учасників
ООС/АТО,
внутрішньо
переміщених осіб та організації
взаємодії з їхніми батьками;
- результати аналізу статистичних
даних ЗДО міста за звітом №85-к
(річна) за 2020 рік
36. Організаційні заходи щодо проведення:
‒ міського етапу Всеукраїнського 01.02-12.03 – журі опрацювало 385
конкурсу-виставки «Знай і люби експонатів. Для участі в обласному
свій край»
етапі конкурсу відібрано 80
творчих робіт
‒ міського конкурсу «Вихователь 25.02 – переможцями визнано:
року»
І місце – Сухорукова Г.В.,
вихователь ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9;
ІІ місце – Погребняк Г.О.,
вихователь ДНЗ №10;
ІІІ місце – Сініцина Ю.П.,
вихователь ДНЗ №5
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‒ міського та регіонального етапів проведення заходів перенесено на
Всеукраїнського
фестивалю квітень 2021 року
Дружин юних пожежників
‒ міського етапу Всеукраїнського відмінено
фестивалю ЮІР
‒
міського
етапу обласного
фестивалю-огляду
дитячої
та
юнацької творчості «Таланти твої,
Запорізький краю!»

10.02-22.03 – на розгляд журі
представлено 50 творчих номерів у
різних номінаціях. 25 найкращих
номерів направлено на обласний
етап фестивалю

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

розпорядження міського голови від
14.12.2020 №346-р «Про заходи
щодо проведення новорічних та
різдвяних свят у місті Енергодарі»;
у закладах освіти проведені
святкові
заходи:
конкурснорозважальні
ігри,
виставки
святкових листівок, інсценізації

‒
Дня
Соборності
України. розпорядження міського голови від
Фестиваль «З Україною в серці»
19.01.2021
№19-р
«Про
відзначення у місті Дня Соборності
України»;
у закладах освіти проведені
виховні заходи: тематичні уроки
історії,
виховні
години,
фотовиставки,
виставки
публіцистичної літератури
‒ Дня вшанування учасників розпорядження міського голови від
бойових дій на території інших 02.02.2021
№41-р
«Про
держав
відзначення в місті Енергодарі Дня
вшанування учасників бойових дій
на території інших держав та 32-ї
річниці від дня виведення військ
колишнього
Союзу
РСР
з
Афганістану»;
у закладах освіти проведені
виховні заходи: тематичні години
спілкування,
уроки
мужності,
виступи лекційних груп, диспути
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та круглі столи
‒ Дня Героїв Небесної Сотні

у закладах освіти проведені
виховні заходи: лінійки-реквієми,
тематичні години спілкування,
уроки
мужності,
виступи
лекційних
груп,
зустрічі
з
учасниками
АТО
та
військовослужбовцями

‒ Міжнародного дня рідної мови

у закладах освіти проведено:
виховні заходи, тематичні години
«Наша мова – калинова», «Серце
народу – це мова, це слово»;
конкурси малюнків, літературні та
лінгвістичні ігри, квести, батли,
турніри. В шкільних бібліотеках
оформлені книжкові виставки:
«Відкрий,
рідна
мово,
свої
скарбниці золоті!», «Плекатимеш
мову – цвістимуть слова»

‒ Міжнародного жіночого дня

розпорядження міського голови від
18.02.2021
№72-р
«Про
організацію та проведення в місті
Енергодарі святкових заходів до
Міжнародного жіночого дня»;
у закладах освіти організовано
святкові привітання, конкурснорозважальні програми для учнів та
вихованців, виставки святкових
листівок, конкурси читців

‒ Дня народження Т.Г.Шевченка

розпорядження міського голови від
26.02.2021 №81-р «Про заходи з
підготовки та відзначення 207-ї
річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка»;
05-11.03 – у закладах освіти міста
проведено виставки літератури в
бібліотеках;
читання
поезії;
інформаційні хвилинки «Тарас
Шевченко
–
України
син»,
«Т.Шевченко
–
ілюстратор
шедеврів світової літератури»,
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«Вклонімося
Кобзарю»;
літературно-музичні;
тематичні
бесіди:
«Маленький
Кобзар»,
«Т.Г.Шевченко – син українського
народу», «Любимо Шевченка»,
«Т.Г.Шевченко
–
український
поет»
‒ Дня працівників житловокомунального
господарства
і
побутового
обслуговування
населення

розпорядження міського голови від
10.03.2021
№97-р
«Про
організацію та проведення заходів
до Дня працівників житловокомунального
господарства
і
побутового
обслуговування
населення у місті Енергодарі»

‒ Дня Національної гвардії України розпорядження міського голови від
23.03.2021
№114-р
«Про
організацію та проведення у місті
Енергодарі
заходів
до
Дня
Національної гвардії України»
Позапланово відбулось:
1.

46 (12.01(3), 13.01(2), 15.01, 16.01, 18.01, 19.01(3), 20.01(2), 21.01(2),
22.01, 27.01(2), 11.02(3), 12.02, 17.02 (2), 18.02, 23.02(4), 25.02, 26.02,
02.03, 03.03(3), 11.03, 12.03, 16.03, 18.03(2), 22.03, 23.03, 24.03, 26.03(2),
29.03, 31.03) – засідань тендерного комітету.

2.

6 (14.01, 15.01, 18.01, 19.01, 20.01, 22.02) – засідання робочої комісії з
розгляду фінансових планів підприємств (установ, організацій), що
належать до комунальної власності територіальної громади
м.Енергодара. Під час засідань розглянуто 10 фінансових планів
комунальних підприємств на 2021 рік, з яких 4 затверджено, 6 –
направлено на доопрацювання.

3.

15.02 - засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Енергодарській міській раді, розглянуто 1 питання.

4.

16.02 – прес-брифінг міського голови Дмитра Орлов і його заступників
Івана Самойдюка та Сергія Холода за результатами рішень, прийнятих
під час четвертої сесії Енергодарської міської ради.

5.

2 (23.02, 29.03) «Дні контролю» – перевірки стану виконання завдань за
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двома зверненнями громадян. За результатами проведення перевірок
складені акти, на підставі яких звернення відправлені виконавцям на
доопрацювання.
6.

2 (23.02, 30.03) – засідання міської постійно діючої комісії для
вирішення проблемних питань з утримання тварин, розглянуто 2
питання.

7.

09.03 – засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету у
місті Енергодарі.

8.

17.03 – сприяння в організації проведення особистого прийому громадян
депутатом Запорізької обласної ради Джуганом С.В.

9.

22.03 - зустріч міського голови Дмитра Орлова, його заступників Івана
Самойдюка і Сергія Холода з лідерами й представниками ветеранських
громадських організацій м. Енергодара.

10. 30.03 - засідання міської комісії з питань створення та забезпечення
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у
м.Енергодар.
11. Протягом березня організовано проведення медичного огляду дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

