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Інформація про виконання річного перспективного плану роботи
«Основні напрямки діяльності виконавчих органів міської ради на 2019 рік»
№
з/п

Зміст заходів

Виконання

1

2

3
І. Соціально-економічний

1.

Забезпечення
постійного
контролю
за Прийнято 2 рішення міської ради від:
динамікою
показників
економічного
та - 23.10.2019 №15 «Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
соціального розвитку м.Енергодара, вжиття розвитку міста Енергодара за 2018 рік»;
своєчасних заходів щодо їх поліпшення
- 20.12.2019 №5 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку
міста Енергодара на 2020 рік».
Прийнято рішення виконавчого комітету від 19.12.2019 №355 «Про погодження проєкту
Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Енергодара на 2020 рік».
Оцінка (рейтинг) результатів соціально-економічного розвитку міст і районів Запорізької
області здійснюється на базі методики, затвердженої розпорядженням голови ОДА.
За підсумками І кварталу, І півріччя 2019 року Енергодар посів І місце серед міст обласного
значення за сукупністю показників соціально-економічного розвитку. Більшість показників, що
характеризують стан місцевої економіки, суттєво перевищують відповідні показники по області
та країні. Основними напрямами, за якими місто лідирує, є:
- стабільно високий обсяг реалізації продукції промисловості у розрахунку на одну особу;
- рівень виконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету;
- обсяг податкових надходжень до місцевого бюджету у розрахунку на одиницю населення;
- зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі;
- високий рівень середньомісячної заробітної плати;
- рівень оплати споживачів за спожитий природний газ.
Інформація про причини негативної динаміки показників (недостатній рівень розрахунків
споживачів (населення та підприємств) за спожиту електроенергію, наявність заборгованості із
виплати
заробітної
плати
на
економічно-активних
підприємствах, зменшення
середньооблікової чисельності штатних працівників, темп зростання податкового боргу
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комунальних підприємств, заборгованості за податковими зобов’язаннями платників до
зведеного бюджету, а також зі сплати єдиного соціального внеску економічно-активними
платниками) та вжиті заходи з їх подолання постійно надаються Департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації
Впровадження, моніторинг та оцінюванняПрийнято рішення міської ради від 23.10.2019 №14 «Про затвердження звіту з оцінки
Стратегії розвитку міста Енергодара до 2027 року результативності реалізації Стратегічного плану розвитку міста Енергодара до 2027 року та
Плану його реалізації до 2020 року за 2018 рік».
Видано 2 розпорядження міського голови від:
- 30.01.2019 №33-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.08.2018
№254-р «Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегічного
плану розвитку міста Енергодара до 2027 року та Плану його реалізації до 2020 року»;
- 18.07.2019 №232-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16.04.2018
№131-р «Про затвердження Положення про Комітет з управління впровадженням
Стратегічного плану розвитку міста Енергодара до 2027 року».
План реалізації Стратегії до 2020 року (І етап) включає 50 проєктів на загальну суму 1041,8
млн.грн. У 2018-2019 роках робота проводилась по 34 проєктах (68,0% від запланованого), по
30 проєктах профінансовано заходи на загальну суму 257,5 млн.грн. Найбільш успішно
реалізовані проєкти:
- впровадження ефективної системи маркетингу міста;
- впровадження системи відеоспостереження на території міста;
- модернізація системи зливової каналізації міста;
- впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах закладів освіти та культури;
- інклюзивна освіта;
- університет третього віку;
- громада своїми руками;
- громадський бюджет м.Енергодара.
У Стратегічному плані розвитку м.Енергодара до 2027 року визначено показники оцінки його
реалізації (індикатори) для забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей. Низка
індикаторів передбачає вивчення громадської думки шляхом опитування. Щороку, починаючи з
2016 року, до опитування залучається близько 500 осіб. Так, за результатами анкетування
суттєва позитивна динаміка спостерігається за такими показниками:
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- відсоток громадян міста, частково задоволених станом доріг, у 2018 році склав 56,2% проти
8,8% у 2017 та 11,8% у 2016 році;
- відсоток громадян міста, частково задоволених якістю послуг у сфері охорони здоров’я, у 2018
році склав 45,5% (2017 – 36%, 2016 – 36,3%).
Суттєва негативна динаміка спостерігається по таких показниках:
- відсоток громадян, незадоволених санітарним станом міста, у 2018 році склав 47,7% проти
38,5% у 2017 році та 30,3% у 2016 році;
- відсоток громадян, незадоволених якістю послуг у сфері житлово-комунального господарства
у 2018 році склав 68,1% (2017 – 47,8%, 2016 – 38,9%).
Інші показники мають незначні коливання як з негативною, так і з позитивною динамікою.
У квітні 2019 року на засіданні Комітету з управління впровадженням Стратегії-2027
розглянуто звіт з оцінки результативності реалізації Стратегічного плану розвитку
м.Енергодара до 2027 року та План його реалізації до 2020 року, а також затверджено План
заходів із реалізації Маркетингової стратегії на 2019 рік
Формування та реалізація екологічної політики в Прийнято 8 рішень міської ради від:
інтересах територіальної громади
- 22.02.2019 №22; 08.08.2019 №28; 20.12.2019 №6 «Про затвердження змін до Програми охорони
навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2018-2020 роки»;
- 22.02.2019 №23; 08.08.2019 №29; 23.10.2019 №36 «Про внесення змін до Переліку заходів,
спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за
рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара у
2019 році»;
- 15.03.2019 №13 «Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища міста Енергодара на 2018-2020 роки за 2018 рік»;
- 20.12.2019 №7 «Про затвердження Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне
використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища міста Енергодара у 2020 році».
Прийнято 4 рішення виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №26; 25.04.2019 №106; 07.08.2019 №221; 19.12.2019 №354 «Про погодження
проєкту змін до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара
на 2018-2020 роки».
Видано 4 розпорядження міського голови від:
- 25.01.2019 №29-р «Про затвердження складу постійно діючої міської комісії з питань

5
1

4.

2

Створення сприятливого середовища
розвитку малого та середнього бізнесу

3
поводження з безхазяйними відходами»;
- 12.02.2019 №51-р «Про виконання природоохоронних заходів»;
- 28.02.2019 №72-р; 05.09.2019 №284-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови
від 12.02.2019 №51-р «Про виконання природоохоронних заходів».
Фінансування з державного бюджету, обласного екологічного фонду у 2019 році не відбувалось.
Протягом 2019 року за рахунок власних коштів підприємств виконувались заходи Програми
охорони навколишнього природного середовища м.Енергодара: контроль викидів шкідливих
речовин від стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря на об’єктах ВП ЗАЕС,
ЗаТЕС, ЗНСОтаТ, ЗСК; моніторинг підземних вод золошлаковідвалу ЗаТЕС, на території ВП
ЗАЕС та в зоні її впливу; утилізація відпрацьованих ртутьвміщуючих ламп, промаслених
матеріалів, гальванічного шламу, відпрацьованих акумуляторних батарей тощо.
В рамках дії Програми за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного
середовища:
- виконано роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих стоків на вул.Курчатова,
просп.Енергетиків, вул.Молодіжній; просп.Будівельників, вул.Українській;
- виконані роботи з облаштування скверу на вул.Молодіжній;
- проведено проєктні та вишукувальні роботи з розчистки малих водойм у міському парку
культури та відпочинку;
- придбано автомобіль зі змінним обладнанням для ліквідації наслідків буреломів, сніголамів,
вітровалів;
- придбано сміттєві контейнери внутрішньобудинкові;
- висаджено молоді насадження на вул.Українській, просп.Енергетиків;
- видалено сухостійні дерева на території навчальних закладів міста.
Протягом звітного періоду міською постійно діючою комісією з питань поводження з
безхазяйними відходами проведено 12 планових перевірок території міста щодо виявлення
місць несанкціонованих сміттєзвалищ. У ході перевірок виявлено 4 звалища. Порушникам
направлені листи з вимогою терміново вжити заходів щодо приведення у належний санітарний
стан закріплених за ними територій
для Прийнято 2 рішення міської ради від:
- 23.10.2019 №16 «Про хід виконання міської Програми підтримки та розвитку малого і
середнього підприємництва в м.Енергодарі на 2018-2022 роки за 2018 рік»;
- 23.10.2019 №30 «Про затвердження змін до міської Програми підтримки та розвитку малого і
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середнього підприємництва в м.Енергодарі на 2018-2022 роки».
Прийнято рішення виконавчого комітету від 17.10.2019 №281 «Про погодження проєкту змін
до міської Програми підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва у м.Енергодарі
на 2018-2022 роки».
Видано 5 розпоряджень міського голови від:
- 29.01.2019 №31-р «Про склад Громадської приймальні з питань підтримки розвитку
підприємництва»;
- 20.03.2019 №96-р «Про затвердження складу та положення про роботу організаційного
комітету з підготовки та проведення конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками 2019»;
- 22.03.2019 №98-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.02.2016 №45р «Про затвердження складу Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку для
впровадження Проєкту «Партнерство для розвитку міст» у місті Енергодарі та Положення про
нього»;
- 19.08.2019 №270-р «Про відзначення суб’єктів підприємницької діяльності міста»;
- 29.08.2019 №274-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.08.2019
№270-р «Про відзначення суб’єктів підприємницької діяльності міста».
У 2019 році подовжила дію міська Програма підтримки та розвитку малого і середнього
підприємництва в м.Енергодарі на 2018-2022 роки, в рамках якої проведено:
- 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);
- семінар-тренінг «Публічні закупівлі» для суб’єктів господарювання щодо здійснення
підприємницької діяльності;
- семінар-тренінг з питань взаємовідносин суб’єктів підприємницької діяльності з
контролюючими органами та питань змін в законодавстві.
В рамках реалізації проєкту «Створення академічного бізнес-інкубатора в м.Енергодарі» на базі
ЕІДМУ ім. Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету» проводилися заходи із
залученням молоді, студентів та школярів.
У грудні 2019 року проєктом ПРОМІС підтримано проєкт МГО «Відродження» «Створення
академічного бізнес-інкубатора в м.Енергодарі» (Молодіжний бізнес-консалтинг центр),
реалізація якого запланована на 2020 рік.
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З нагоди Дня підприємця до Запорізької ОДА для нагородження представлені кандидатури 2
суб’єктів підприємництва міста, 7 підприємців відзначені Листом подяки міського голови.
Протягом 2019 року відбулось 12 засідань міської Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва (розглянуто 52 питання) та 12 засідань Громадської приймальні з питань
підтримки розвитку підприємництва, на які звернулось 5 осіб щодо питань започаткування
власної справи, ведення бізнесу та участі у заходах
Забезпечення ефективної реалізації державної Відповідно до планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів протягом 2019 року
регуляторної політики у сфері господарської прийнято 5 регуляторних актів:
діяльності
1) рішення міської ради від:
- 08.08.2019 №39 «Про встановлення ставок єдиного податку на території м.Енергодара на 2020
рік»;
- 23.10.2019 №9 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг
«Єдиний офіс» Енергодарської міської ради»;
- 23.10.2019 №12 «Про встановлення ставок податку на майно в частині податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Енергодарі на 2020 рік»;
- 22.11.2019 №4 «Про внесення змін до рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №12
«Про затвердження Правил благоустрою території міста Енергодара»;
2) рішення виконавчого комітету міської ради від 21.11.2019 №327 «Про затвердження Порядку
функціонування місць поховань в м.Енергодарі».
Відповідно до Плану-графіка з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік
проведено 8 відстежень результативності регуляторних актів.
На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики» прийнято 4
рішення міської ради від:
- 22.02.2019 №14; 08.08.2019 №30 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від
27.11.2018 №25 «Про план діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на
2019 рік»;
- 23.10.2019 №13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2018 №25 «Про план
діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік»;
- 22.11.2019 №2 «Про план діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на
2020 рік».
Прийнято 3 рішення виконавчого комітету від:
- 23.05.2019 №140; 23.07.2019 №199 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого
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комітету міської ради від 15.11.2018 №300 «Про план діяльності виконавчого комітету міської
ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік»;
- 21.11.2019 №317 «Про план діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки
проєктів регуляторних актів на 2020 рік».
Видано 2 розпорядження міського голови від:
- 11.07.2019 №228-р «Про План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в
м.Енергодарі»;
- 28.11.2019 №367-р «Про план діяльності міського голови з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2020 рік»
Реалізація державної політики в сфері У звітному періоді здійснено ряд заходів щодо стабілізації (зниження) рівня цін на продовольчі
ціноутворення на основні продовольчі товари з товари:
подальшим аналізом рівня роздрібних цін у - організовано та проведено 39 сільськогосподарських ярмарок, у яких взяли участь
торговельній мережі міста
представники
Кам’янсько-Дніпровського,
Великобілозерського,
Мелітопольського,
Василівського районів та Херсонської області. Запрошувались представники інших районів
Запорізької області, в яких ціни на соціально значущі продукти нижчі за середньо обласні;
- постійно висвітлювалась у ЗМІ інформація щодо економічно обґрунтованих цін на продовольчі
товари;
- проводилась постійна робота з міськими торговельними мережами з метою доведення до їх
відома цін оптових постачальників;
- щотижнево проводився моніторинг та в подальшому аналіз цін на основні продукти
харчування
Захист інтересів і прав громадян, як споживачів; За звітний період відділом з питань захисту прав споживачів:
вжиття до господарюючих суб’єктів, які - прийнято на особистому прийомі – 271 особу;
порушують права споживачів, передбачених - надано консультацій у телефонному режимі – 312 особам;
законодавством заходів впливу
- надійшло письмових заяв – 11 (7 – вирішено позитивно, 3 – надані письмові роз’яснення, 1 –
надіслано за належністю);
- взято участь у судовому засіданні – 1.
Заходи впливу до суб’єктів господарювання не вживались.
З метою недопущення порушень чинного законодавства України у сфері захисту прав
споживачів у місцевих засобах масової інформації опубліковані консультуючі статті, націлені
на обізнаність громадян з нагальних питань
Створення передумов для залучення інвестицій Прийнято 3 рішення міської ради від:
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- 15.03.2019 №11 «Про затвердження Положення про порядок використання бренду міста
Енергодара»;
- 15.03.2019 №12 «Про хід виконання Програми розвитку інвестиційної та інноваційної
діяльності в м.Енергодарі на 2017-2021 роки за 2018 рік»;
- 20.12.2019 №8 «Про затвердження змін до Програми розвитку інвестиційної та інноваційної
діяльності в м.Енергодарі на 2017-2021 роки».
Прийнято 4 рішення виконавчого комітету від:
- 23.07.2019 №193 «Про погодження скоригованої Інвестиційної програми ВП «Запорізька
АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» у сферах централізованого водопостачання та
водовідведення»;
- 23.07.2019 №200 «Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Енергодарської міської
ради від 20.05.2010 №139 «Про затвердження Інвестиційної політики міста Енергодара»;
- 17.10.2019 №286 «Про погодження Інвестиційних програм ВП «Запорізька АЕС» ДА «НАЕК
«Енергоатом» у сферах теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії),
централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік»;
- 21.11.2019 №323 «Про погодження проєкту змін до Програми розвитку інвестиційної та
інноваційної діяльності в м.Енергодарі на 2017-2021 роки».
Видано розпорядження міського голови від 27.12.2019 №401-р «Про скасування розпорядження
міського голови від 06.07.2018 №221-р «Про створення робочої групи з моніторингу життєвих
циклів грантових проєктів».
Протягом 2019 року продовжено участь у Проєкті міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який впроваджується Федерацією
канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. У жовтні 2019 року
завершено реалізацію проєкту «Створення позитивного іміджу м.Енергодара». Під час
реалізації проєкту:
- створено бренд міста;
- розроблено та затверджено Маркетингову стратегію до 2023 року та План заходів з реалізації
маркетингової стратегії на 2019 рік;
- виготовлено сувенірну продукцію з зображенням бренду;
- оновлено рейтинг Інвестиційної привабливості міста на рівні uaINV4;
- створено портфоліо міста;
- розроблено та надруковано Інвестиційний паспорт міста українською та англійською мовами.
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Секретаріатом Ініціативи «Мери за економічне зростання» та Світовим Банком схвалено План
економічного розвитку м.Енергодара до 2020 року. У 2019 році розроблено План дій з реалізації
Плану місцевого економічного розвитку до 2020 року.
Велась робота щодо збору та обробки інформації для створення Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку та клімату в рамках взятих на себе зобов’язань під час підписання
приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів».
Представники Енергодарської міської ради відвідали ряд семінарів та тренінгів щодо залучення
інвестицій, пошуку партнерів, написання проєктних заявок тощо, а саме: «Підготовка проєктних
пропозицій (заявок) для отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку»,
«Застосування інвестиційних інструментів у громадах» тощо. 1 представник міської ради
пройшов стажування у м.Житомирі в рамках проєкту «Від міста до міста» за підтримки
Європейської ініціативи «Угода мерів – Схід».
На засіданнях Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку для впровадження
Проєкту «Партнерство для розвитку міст» у м.Енергодарі визначалася оцінка сталості
результатів впровадження ініціатив та проєктів на основі встановлених критеріїв оцінювання;
обговорювалися напрями спільної роботи з підтримки започаткованих ініціатив/проєктів після
закінчення діяльності Проєкту ПРОМІС; розглядалися пропозиції до Плану дій на 2019-2020
роки щодо забезпечення сталості результатів співпраці міста та Проєкту ПРОМІС
Стимулювання
населення,
об’єднань Прийнято рішення міської ради від 15.03.2019 №14 «Про хід виконання Програми
співвласників
багатоквартирних
будинків, стимулювання населення м.Енергодара до впровадження енергоефективних заходів шляхом
житлово-будівельних
кооперативів
до відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного
впровадження енергоефективних заходів
обладнання та/або матеріалів на 2018-2020 роки за 2018 рік».
Протягом 2019 року на засіданнях комісії з оцінки пропозицій та визначення осіб, яким буде
відшкодовано частину суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання,
затверджено перелік позичальників, які отримають відшкодування частини суми кредиту,
отриманого в ПАТ «Державний ощадний банк України» або ПАТ «Укргазбанк» на придбання
енергоефективного обладнання та/або матеріалів (83 мешканця міста на загальну суму
512832,65 грн).
Важливим кроком у реалізації політики енергоефективності у м.Енергодарі є приєднання до
європейської ініціативи «Угода мерів». Відповідно до зобов’язань, передбачених Угодою мерів,
видано розпорядження міського голови від 25.07.2019 №235-р «Про створення робочої групи з
питань розробки Плану дій щодо сталого енергетичного розвитку та клімату м.Енергодара до
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2030 року». На засіданні робочої групи затверджено відповідний План-графік з розробки
проєкту.
Постійно велась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо популяризації як міської
Програми, так і державної програми енергоефективності житлових будинків. На сайті міської
ради у розділі «Інформаційний блок», підрозділі «Актуально» розміщена вкладка «Міська
програма з енергоефективності серед населення», яка містить інформацію стосовно урядової,
міської програми відшкодування частини суми кредиту населенню та виконання міської
Програми
10. Створення умов для забезпечення молоді міста Прийнято рішення міської ради від 15.03.2019 №15 «Про хід виконання Програми забезпечення
житлом
молоді міста Енергодара житлом на 2017-2021 роки за 2018 рік».
Даною програмою передбачено будівництво двосекційного десятиповерхового будинку на 100
квартир на земельній ділянці, виділеній Державному фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву за адресою бульв.Каштановий в районі будинку 7, частково за рахунок коштів
міського бюджету. Основним механізмом розвитку молодіжного будівництва, передбаченим
програмою, є надання пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету
відповідно до чинного законодавства України. Протягом 2019 року кошти міського бюджету на
реалізацію програми не виділялись. Запорізьким регіональним управлінням Держмолодьжитло
проведено конкурс на визначення забудовника. Переможцем конкурсу став Запорізький ДБК.
Проводиться збір документів на отримання дозволу на початок будівництва
11. Реалізація державної політики у сфері надання Прийнято 4 рішення міської ради від:
адміністративних послуг
- 22.02.2019 №21; 23.10.2019 №40 «Про затвердження змін до Програми сприяння
функціонуванню Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» Енергодарської
міської ради на 2017-2019 роки»;
- 23.10.2019 №9 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг
«Єдиний офіс» Енергодарської міської ради»;
- 23.10.2019 №17 «Про хід виконання Програми сприяння функціонування Центру надання
адміністративних послуг «Єдиний офіс» Енергодарської міської ради на 2017-2019 роки за 2018
рік».
Прийнято 4 рішення виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №27; 23.10.2019 №305 «Про погодження проєкту змін до Програми сприяння
функціонуванню Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» Енергодарської
міської ради на 2017-2019 роки»;
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- 25.04.2019 №111; 19.12.2019 №362 «Про затвердження Положення про інформаційноаналітичну систему «Реєстр місця проживання жителів м.Енергодара».
Видано 2 розпорядження міського голови від 13.02.2019 №52-р та від 04.07.2019 №220-р «Про
затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг «Єдиний офіс» Енергодарської міської ради».
Через Центр надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» Енергодарської міської ради
надаються 112 адміністративних послуг:
- 79 послуг структурними підрозділами міської ради;
- 1 послуга Головним управлінням ДСНС у Запорізькій області;
- 2 послуги управлінням Держпродспоживслужби в Кам’янсько-Дніпровському районі
Запорізької області;
- 1 послуга Енергодарським міським відділом УДМС України в Запорізькій області;
- 1 послуга Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької ОДА;
- 15 послуг міжрайонним управлінням Держгеокадастру у Кам’янсько-Дніпровському районі та
м.Енергодарі;
- 11 послуг Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області;
- 2 послуги Енергодарським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану
ГТУЮ у Запорізькій області.
- За звітний період до Центру надійшло 11158 звернень. Кількість наданих результатів надання
адміністративних послуг становить 11106 одиниць (в середньому за місяць складає 925 послуг).
Відмовлено у наданні адміністративних послуг 221 особі. Надано 11100 консультацій стосовно
документів та процедури надання адміністративних послуг
12. Забезпечення реалізації державної бюджетної Прийнято 11 рішень виконавчого комітету від:
політики в місті
- 17.01.2019 №04; 04.06.2019 №160 «Про зміну обсягу субвенції з місцевого бюджету»;
- 30.01.2019 №11 «Про зменшення субвенції з місцевого бюджету»;
- 21.03.2019 №77; 26.12.2019 №384 «Про зміну обсягів субвенцій з місцевого бюджету»;
- 02.04.2019 №92 «Про зміну обсягів субвенції з місцевого бюджету»;
- 26.06.2019 №167 «Про зменшення обсягу субвенції з місцевого бюджету»;
- 26.06.2019 №168 «Про затвердження обсягу субвенції з місцевого бюджету»;
- 04.07.2019 №178; 12.11.2019 №315; 29.11.2019 №346 «Про збільшення обсягу субвенції з
місцевого бюджету».
Протягом 2019 року забезпечено виконання Закону України «Про Державний бюджет України
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на 2019 рік», статей Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що
регламентують відносини у сфері бюджету
13. Організація
співпраці
та
взаємодії
з Прийнято 4 рішення виконавчого комітету від:
Міністерством
фінансів
України, - 26.06.2019 №169; 23.07.2019 №194; 07.08.2019 №220 «Про перерозподіл обсягу
департаментом фінансів облдержадміністрації міжбюджетних трансфертів на 2019 рік»;
та постійною комісією міської ради з питань - 12.11.2019 №314 «Про збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів».
економічного розвитку, бюджету та фінансів Виконавчим комітетом Енергодарської міської ради на адресу Міністра фінансів України
щодо бюджету м.Енергодара на 2019 рік
О.Маркарової, прем’єр-міністра України В.Гройсмана (від 13.08.2019 №01-01-44/3430, від
13.08.2019 №01-01-44/3429) направлені пропозиції з питань збільшення обсягу освітньої
субвенції м.Енергодар у 2020 році).
Також, на адресу прем’єр-міністра України В.Гройсмана, голови Верховної Ради А.Парубія,
голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Н.Южаніній,
народному депутату України В.Бандурову (листи від 13.05.2019 №01-01-44/2047, від 13.05.2019
№01-01-44/2046, від 13.05.2019 №01-01-44/2045 та відповідно від 13.05.2019 №01-01-44/2048)
направлені звернення щодо недопущення скасування акцизного податку.
З метою залучення додаткових коштів до бюджету розвитку для проведення капітального
ремонту вулиць міста, у 2019 році проведена робота щодо здійснення запозичення у формі
укладання кредитного договору на суму 100,0 млн.грн у ПАТ АБ «Укргазбанк».
Протягом 2019 року організована робота з постійною комісією міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва та регуляторної політики
щодо обсягів міжбюджетних трансфертів (протоколи від 24.01.2019 №32, від 30.01.2019 №33,
від 21.03.2019 №36, від 02.04.2019 №37, від 04.06.2019 №38, від 24.06.2019 №40, від 04.07.2019
№41, від 22.07.2019 №42, від 02.08.2019 №43, від 06.11.2019 №45, від 11.11.2019 №46, від
28.11.2019 №48)
14. Формування, виконання та аналіз бюджету міста Прийнято 20 рішень міської ради від:
згідно з
повноваженнями, визначеними - 22.02.2019 №7; 15.03.2019 №7; 23.10.2019 №11; 20.12.2019 №21 «Про витрачання коштів
Бюджетним кодексом України
резервного фонду бюджету м.Енергодара»;
- 22.02.2019 №24 «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2018 рік»;
- 22.02.2019 №25; 15.03.2019 №5; 03.04.2019 №3; 08.08.2019 №34; 11.09.2019 №3; 23.10.2019
№44; 22.11.2019 №35; 20.12.2019 №19 «Про внесення змін до рішення міської ради від
21.12.2018 №28 «Про бюджет міста на 2019 рік»;
- 08.08.2019 №32 «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за I квартал 2019
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року»;
- 08.08.2019 №33 «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за I півріччя 2019
року»;
- 11.09.2019 №2 «Про здійснення місцевого запозичення»;
- 23.10.2019 №39 «Про затвердження Програми управління місцевим боргом міського бюджету
м.Енергодара на 2019-2024 роки»;
- 23.10.2019 №42 «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9 місяців 2019
року»;
- 20.12.2019 №17 «Про затвердження змін до Програми управління місцевим боргом міського
бюджету м.Енергодара на 2019-2024 роки»;
- 20.12.2019 №20 «Про бюджет міста на 2020 рік».
Прийнято 17 рішень виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №12 «Про підсумки виконання бюджету міста за 2018 рік»;
- 21.02.2019 №33; 14.03.2019 №62; 02.04.2019 №93; 28.05.2019 №159; 11.09.2019 №248;
23.10.2019 №310; 21.11.2019 №326; 19.12.2019 №360 «Про схвалення проєкту рішення міської
ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №28 «Про бюджет міста на
2019 рік»;
- 02.04.2019 №91 «Про Порядок здійснення місцевих запозичень до бюджету м.Енергодара»;
- 23.05.2019 №126 «Про підсумки виконання бюджету міста за І квартал 2019 року»;
- 04.06.2019 №161 «Про схвалення прогнозу бюджету на 2020-2021 роки»;
- 07.08.2019 №219 «Про підсумки виконання бюджету міста за I півріччя 2019 року»;
- 23.10.2019 №308 «Про підсумки виконання бюджету міста за 9 місяців 2019 року»;
- 23.10.2019 №309 «Про погодження проєкту Програми управління місцевим боргом міського
бюджету м.Енергодара на 2019-2024 роки»;
- 19.12.2019 №348 «Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про бюджет міста на 2020
рік»;
- 19.12.2019 №350 «Про погодження проєкту змін до Програми управління місцевим боргом
міського бюджету м.Енергодара на 2019-2024 роки».
Видано 3 розпорядження міського голови від:
- 12.02.2019 №45-р «Про затвердження заходів щодо організації та виконання Державного
бюджету України та бюджету міста у 2019 році»;
- 26.02.2019 №68-р «Про порядок фінансування з бюджету міста та надання звітності»;
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- 20.09.2019 №300-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету м.Енергодара
на 2020 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди».
Згідно зі ст.28 Бюджетного кодексу України забезпечено публікацію інформації про місцевий
бюджет на 2019 рік. Офіційно рішення міської ради від 21.12.2018 №28 «Про бюджет міста на
2019 рік» опубліковано в місцевій газеті «Рост» №50 (708) від 27.12.2018 року.
Інформацію про виконання бюджету за I квартал 2019 року та I півріччя 2019 року опубліковано
у газеті «Рост» від 22.08.2019 №32 (740), за 9 місяців 2019 року опубліковано у газеті «Рост» від
07.11.2019 №43 (751)
15. Здійснення
контролю
за
дотриманням Відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
підприємствами, установами і організаціями виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.02 №228
міста законодавства щодо використання ними (зі змінами), у травні 2019 року проведені перевірки правильності складання та затвердження
бюджетних коштів та коштів цільових фондів, кошторисів і планів асигнувань бюджетних установ на 2019 рік.
утворених міською радою
У ході перевірок кошторисів встановлені деякі недоліки та неточності, а саме: некоректне
заповнення обов’язкових реквізитів, невірне заповнення зведення показників спеціального
фонду, відсутність детальних розрахунків, що обґрунтовують показники видатків бюджету та є
невід’ємною складовою кошторису, також мають місце і арифметичні помилки.
Завищення асигнувань або незабезпеченість асигнуваннями кошторисів бюджетних установ на
поточний рік не виявлено. Це зумовлено тим, що при складанні та затвердженні бюджету міста
на 2019 рік фінансовим управлінням проведені детальні перевірки розрахунків до бюджетних
запитів та проєктів кошторисів. Отже, факт завищення асигнувань попереджається до
затвердження кошторисів.
Всі зауваження щодо перевірки кошторисів бюджетних установ на 2019 рік викладені у довідках
про перевірки, головним розпорядникам коштів міського бюджету надано термін для їх
виправлення. На даний час всі зауваження за результатами перевірки кошторисів на 2019 рік
усунені.
У грудні 2019 року фінансовим управлінням проведені перевірки правильності організації та
ведення бухгалтерського обліку в частині: придбання і списання основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів, нарахування амортизації, правильності організації
проведення щорічної інвентаризації. Перевірялись Енергодарська ДЮСШ з боксу
ім.В.Р.Манзулі та МПК «Сучасник». Під час перевірок надана практична допомога бухгалтерам
установ щодо правильного ведення бухгалтерського обліку.
За результатами перевірок видано розпорядження міського голови від 23.12.2019 №394-р «Про
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стан фінансово-бюджетної дисципліни». Встановлені завдання виконані, проведена робота
щодо недопущення виявлених порушень у подальшому
16. Здійснення загальної організації та управління Прийнято 2 рішення виконавчого комітету від:
виконанням бюджету міста, координація - 21.02.2019 №34 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
діяльності учасників бюджетного процесу з 20.12.2016 №397 «Про створення комісії з питань визначення та відшкодування збитків,
питань виконання бюджету
заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушення земельного законодавства»;
- 21.02.2019 №35 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
22.02.2013 №41 «Про Порядок розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Енергодара на
вкладних (депозитних) рахунках у банках».
Видано 8 розпоряджень міського голови від:
- 15.01.2019 №10-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»;
- 18.01.2019 №20-р «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2019 рік»;
- 21.01.2019 №24-р; 28.02.2019 №77-р; 13.08.2019 №259-р; 29.10.2019 №330-р; 27.11.2019
№365-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.01.2019 №10-р «Про
затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»;
- 22.10.2019 №327-р «Про створення комісії для знищення засобів захисту інформації
Державної казначейської служби України».
У бюджеті м.Енергодара на 2019 рік у першочерговому порядку забезпечена потреба в
асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ у повному обсязі відповідно до
встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати. Потреба в асигнуваннях на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги
на 2019 рік також забезпечена у повному обсязі.
Вчасно надані консультації та практична допомога учасникам бюджетного процесу сприяли
безпосередньому доведенню до виконавців вимог чинного законодавства та змін до них.
Забезпечено щомісячний контроль за виконанням доходної частини бюджету міста та
детальний аналіз надходжень у розрізі податків і зборів. Проводилась робота з головними
наповнювачами бюджету міста щодо своєчасного та у повному обсязі перерахування поточних
платежів.
З метою зменшення заборгованості до бюджету міста, проводилася робота з боржниками по
податках і зборах.
З метою збільшення надходжень до бюджету проведено конкурс на розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, за результатами якого
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визначено банківську установу-переможця
17. Удосконалення
методів
фінансового
і Протягом 2019 року проведені перевірки розпорядників бюджетних коштів в частині
бюджетного планування та фінансування витрат дотримання вимог чинного законодавства у веденні бухгалтерського обліку, складанні звітності
шляхом проведення семінарів з питань та цільового використання коштів місцевого бюджету
складання,
затвердження
та
виконання
кошторисів бюджетних установ та здійснення
внутрішнього
фінансового
контролю
у
розпорядників бюджетних коштів
18. Забезпечення функціонування Громадського Прийнято рішення міської ради від 16.05.2019 №9 «Про внесення змін до рішення міської ради
бюджету
від 12.04.2018 №34 «Про запровадження громадського бюджету у місті Енергодарі».
Видано 3 розпорядження міського голови від:
- 23.05.2019 №175-р «Про затвердження етапів впровадження громадського бюджету у місті
Енергодарі на 2019 рік»;
- 05.06.2019 №193-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.04.2018
№152-р «Про Координаційну раду з питань громадського бюджету у місті Енергодарі»;
- 07.11.2019 №337-р «Про затвердження плану комунікації, направленого на популяризацію
Громадського бюджету у місті Енергодарі на 2019 рік».
Протягом 2019 року:
- проведено 10 засідань Координаційної ради з питань громадського бюджету, на яких
приймалися рішення щодо основних аспектів громадського бюджету;
- внесені зміни до Положення про громадський бюджет та до складу координаційної ради з
питань громадського бюджету, затверджені етапи впровадження громадського бюджету;
- розроблені нові дизайн та макети поліграфічної продукції для медійного супроводу
громадського бюджету, проведена інформаційна кампанія;
- проведені чотири основних етапи впровадження:
1) подача проєктів – розповсюдження поліграфічної продукції та розміщення публікацій у ЗМІ
щодо початку подачі проєктів на громадський бюджет, прийом та попередній аналіз поданих
проєктів, направлення проєктів на детальний аналіз до головних розпорядників бюджетних
коштів;
2) аналіз проєктів – здійснення контролю за проведенням аналізу головними розпорядниками,
формування переліків допущених та недопущених проектів, підготовка до етапу голосування;
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19. Сприяння розвитку соціального діалогу між
міськими організаціями професійних спілок,
міськими організаціями роботодавців і
органами місцевої влади

20. Вжиття заходів щодо погашення боржниками
заборгованості із виплати заробітної плати, з
єдиного соціального внеску та платежів до
бюджетів усіх рівнів

21. Робота з суб’єктами господарювання щодо
поширення
колективно-договірного
регулювання трудових відносин

22. Здійснення
державного
контролю
за
додержанням законодавства про працю

3
3) голосування за проєкти – етап голосування, підрахунок голосів, визначення переможців,
підготовка та публікація переліку проектів-переможців.
4) реалізація проєктів – 26 проєктів громадського бюджету на суму 7,8 млн.грн, обрані
мешканцями у 2018 році – реалізовані у 2019 році.
Також, у поточному році визначено 37 проєктів-переможців, реалізація яких запланована на
2020 рік. Проєкти-переможці на суму 10,0 млн.грн включені до бюджету на 2020 рік
За 2019 рік проведено 2 засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради, на яких
розглянуто питання:
- про стан оплати праці у м.Енергодарі. Прийнято рішення про проведення перевірки
інспектором праці КП «Підприємство комунальної власності»;
- про стан виконання Комплексного плану заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на 2019-2023 роки. Прийнято рішення щодо забезпечення
керівниками підприємств всіх форм власності ефективного функціонування системи
управління охороною праці та своєчасного проведення навчання і перевірки знань працівників
з питань охорони праці
Видано розпорядження міського голови від 11.09.2019 №294-р «Про внесення змін до
розпорядження міського голови від 11.12.2018 №364-р «Про створення міської комісії з питань
погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат,
додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати, а також
затвердження складу та Положення про неї».
За 2019 рік проведено 12 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості з заробітної
плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в
оплаті праці та легалізації заробітної плати, на яких заслухано 50 керівників підприємств та
фізичних осіб-підприємців
Прийнято рішення виконавчого комітету від 25.04.2019 №101 «Про хід виконання рішення
виконавчого комітету міської ради від 26.07.2018 №201 «Про стан дотримання законодавства
про працю та заходи щодо врегулювання соціально-трудових відносин у м.Енергодарі».
За 2019 рік надано 49 консультацій щодо колективно-договірних трудових відносин.
Зареєстровано 9 колективних договорів, внесено зміни до 18 існуючих колективних договорів,
всього діючих – 168
Прийнято 2 рішення виконавчого комітету від:
- 17.10.2019 №276 «Про проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань
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юридичними особами та фізичними особами, інспектором праці управління праці та соціального захисту населення міської ради»;
які використовують найману працю
- 17.10.2019 №285 «Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Енергодарської міської
ради від 20.12.2018 №348 «Про затвердження Положення про міську робочу групу з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення».
Видано розпорядження міського голови від 17.01.2019 №19-р «Про затвердження складу
міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення».
За звітний період інспектором праці проведено 28 заходів державного контролю за
додержанням законодавства про працю, складено 27 актів інспекційного відвідування, 1 акт про
неможливість проведення інспекційного відвідування. Роботодавцям внесено 23 приписи про
усунення виявлених порушень. Складено та передано до суду 11 протоколів про
адміністративне правопорушення за ч.1 ст.41 КУпАП та 2 протоколи про адміністративне
правопорушення за ч.3 ст.41КУпАП. Складено 7 постанов про накладення штрафу, з яких 2
сплачено в повному обсязі, 4 постанови передані до виконавчої служби. Протягом звітного
періоду інспектором праці проведено 37 відвідувань роботодавців з метою інформування їх та
працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю
23. Реалізація завдань та заходів Програми Прийнято рішення міської ради від 15.03.2019 №33 «Про хід виконання Програми зайнятості
зайнятості населення м.Енергодара на період населення м.Енергодара на 2018-2020 роки у 2018 році».
до 2020 року
Прийнято рішення виконавчого комітету від 21.02.2019 №19 «Про хід виконання рішення
виконавчого комітету міської ради від 15.02.2018 №38 «Про стан ринку праці в місті та
ефективність вжитих заходів щодо його регулювання».
За сприянням Енергодарської міської філії Запорізького обласного центру зайнятості у звітному
періоді знайшли роботу 1486 осіб, з яких 795 – безробітні. Всього на обліку перебуває 2848 осіб,
з яких 346 – безробітні.
Впродовж 2019 року кількість наявних вакансій, заявлених від роботодавців, склала 1591
одиницю, з них укомплектовано 1478 вакансій (90,2%). Вакансії з оплатою праці у розмірі
мінімальної заробітної плати склали 518 одиниць (32,5%). Середній розмір оплати праці в
розрахунку на вакансію складає 5269,0 грн.
Протягом звітного періоду 124 безробітних за направленням проходили професійне навчання
за професіями, що користуються попитом на ринку праці: «овочівник», «кухар», «менеджер зі
збуту», «буфетник», «лісник», «оператор відеозапису», тощо.
Укладено угоду між Енергодарською міською філією Запорізького обласного центру зайнятості
та управлінням освіти міської ради, узгоджено план дій міської філії з кожною школою міста
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комплексної

на 2019/2020 н.р. щодо проведення
профорієнтаційної роботи та
працевлаштування молоді.
Протягом звітного періоду проведено 116 заходів для учнівської молоді, в яких взяло участь
2443 учні, 350 педагогів, 294 батьків учнів. Також проведено «Профорієнтаційний орієнтир»,
«День відкритих дверей центру зайнятості», акцію «Випускник», інтерактивні заходи для
молоді, «Презентацію навчального закладу», «Професіографічну екскурсію»
24. Реалізація завдань та заходів Програми Прийнято 8 рішень міської ради від:
соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018- - 22.02.2019 №16; 08.08.2019 №23; 23.10.2019 №26; 20.12.2019 №10 «Про затвердження змін до
2020 роки
Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки»;
- 15.03.2019 №30 «Про хід виконання Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 20182020 роки за 2018 рік»;
- 23.10.2019 №4 «Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної соціальної
матеріальної допомоги окремим категоріям осіб з інвалідністю»;
- 20.12.2019 №22 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №2 «Про Фонд
соціальної підтримки громадян «Турбота»;
- 20.12.2019 №23 «Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб».
Прийнято 7 рішень виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №25; 04.07.2019 №175; 17.10.2019 №278; 19.12.2019 №356 «Про погодження
проєкту змін до Програми соціальної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки»;
- 11.09.2019 №249 «Про затвердження протоколу засідання комісії щодо спрямування субвенції
з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення від 20.08.2019
№1»;
- 12.11.2019 №313 «Про затвердження протоколу засідання комісії щодо спрямування субвенції
з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення від 19.10.2019
№2»;
- 19.12.2019 №361 «Про затвердження протоколу засідання комісії щодо спрямування субвенції
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з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення від 10.12.2019
№3».
Видано 6 розпоряджень міського голови від:
- 10.04.2019 №129-р «Про підготовку та проведення заходів, пов’язаних з 33-ю річницею
Чорнобильської катастрофи»;
- 10.04.2019 №130-р «Про затвердження міського плану заходів з реалізації Стратегії державної
політики з питань здорового та активного довголіття енергодарців до 2022 року»;
- 10.09.2019 №290-р «Про затвердження заходів щодо забезпечення соціального захисту
бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період
2019-2020 років»;
- 25.09.2019 №304-р «Про підготовку та проведення у місті Міжнародного дня людей похилого
віку та Дня ветерана»;
- 13.11.2019 №346-р «Про підготовку та проведення у місті Міжнародного дня людей з
інвалідністю»;
- 28.11.2019 №368-р «Про підготовку та проведення у місті Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».
У рамках реалізації Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки з міського
бюджету профінансовано 21000,7 тис.грн, основні з них:
- виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування – 45,4 тис.грн (16 осіб);
- надання матеріальної допомоги з фонду соціальної підтримки громадян «Турбота» гостро
потребуючим громадянам міста – 1285,8 тис.грн (656 осіб);
- надання матеріальної допомоги інвалідам по зору I та II групи для оплати за користування
засобами телефонного зв’язку – 20,0 тис.грн (20 осіб);
- надання матеріальної допомоги громадянам міста з депутатського Фонду невідкладної
матеріальної допомоги – 9382,6 тис.грн (1602 особи);
- безкоштовний відпуск ліків пільговим категоріям населення, в т.ч.:
- ветеранам війни та праці – 437,8 тис.грн (1726 осіб);
- іншім інвалідам та громадянам з пересадженими органами – 2320,4 тис.грн (4760 осіб);
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- постраждалим від аварії на ЧАЕС – 550,0 тис.грн (1469 осіб)
25. Реалізація завдань та заходів Програми Прийнято 2 рішення міської ради від:
організації оплачуваних громадських робіт у - 15.03.2019 №32 «Про хід виконання Програми організації оплачуваних громадських робіт у
м.Енергодарі на 2019 рік
м.Енергодарі на 2018 рік»;
- 23.10.2019 №23 «Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт у
м.Енергодарі на 2020 рік».
Прийнято 3 рішення виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №37; 04.07.2019 №177 «Про затвердження видів оплачуваних суспільно корисних
робіт та безоплатних суспільно корисних 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»;
- 17.10.2019 №277 «Про погодження проєкту Програми організації оплачуваних громадських
робіт у м.Енергодарі на 2020 рік».
Видано розпорядження міського голови від 26.02.2019 №70-р «Про створення тимчасових
робочих місць для проведення оплачуваних громадських робіт».
У 2019 році на громадські роботи витрачено 445 тис.грн з міського бюджету та Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У
громадських роботах взяли участь 104 особи
26. Реалізація заходів Комплексної програми Прийнято 2 рішення міської ради від:
підтримки
учасників
антитерористичної - 15.03.2019 №31 «Про хід виконання Комплексної програми підтримки учасників
операції та членів їх сімей – мешканців антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2018-2020 роки за
м.Енергодара на 2018-2020 роки
2018 рік»;
- 20.12.2019 №12 «Про затвердження змін до Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2018-2020 роки».
Прийнято 3 рішення виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №36 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.12.2016 №398
«Про міську комісію з розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів III групи про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення»;
- 17.10.2019 №284 «Про створення комісії з розгляду заяв про виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для деяких категорії осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»;
- 19.12.2019 №358 «Про погодження проєкту змін до Комплексної програми підтримки
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учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 20182020 роки».
Видано 2 розпорядження міського голови від:
- 09.01.2019 №06-р «Про затвердження складу Центру допомоги учасникам Антитерористичної
операції при виконавчому комітеті Енергодарської міської ради»;
- 19.11.2019 №352-р «Про затвердження складу 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».
У 2019 році до управління праці та соціального захисту населення міської ради звернулось 165
осіб (учасники АТО, члени їх сімей) щодо надання допомоги. За результатами розгляду надано:
- одноразову матеріальну допомогу 30 особам (233,6 тис.грн);
- компенсацію на житлово-комунальні послуги 12 особам (17,1 тис.грн);
- компенсацію на зубопротезування 58 особам (249,6 тис.грн);
- матеріальну допомогу 13 військовослужбовцям, зарахованим на службу за контрактом до лав
Збройних Сил України (19,5 тис.грн);
- компенсацію за медичне страхування 5 особам (13,8 тис.грн);
- матеріальну допомогу 5 сім’ям загиблих (5,0 тис.грн).
Видано 9 направлень на професійну адаптацію.
Направлено 12 осіб на санаторно-курортне лікування.
Укладено тристоронні договори на суму 93,3 тис.грн
27. Забезпечення діяльності відділення денного Протягом 2019 року у відділенні денного перебування «Конвалія» 339 громадян пройшли
перебування та відділення соціально-медичної оздоровчий курс реабілітації на загальну суму 199,2 тис.грн.
реабілітації дітей з особливими потребами, У відділенні соціально-медичної реабілітації дітей з особливими потребами оздоровчий курс
зміцнення їх матеріально-технічної бази
пройшли 355 дітей, серед яких 55 – діти з інвалідністю, які проходили довгострокову
реабілітацію протягом шести місяців. Для всіх дітей складено індивідуальні програми
реабілітації
28. Організація та проведення заходів з вивчення У поточному році до заходів з вивчення потреб населення управлінням праці та соціального
потреб населення м.Енергодара у соціальних захисту населення до спільної роботи залучались територіальний центр соціальної допомоги,
послугах
міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ
охорони здоров’я, управління освіти та ЕМФ Запорізького обласного центру зайнятості.
У результаті спільної роботи визначено осіб, які потребують послуг з: надання паліативної
допомоги, влаштування до притулку, соціальної адаптації, ін. Та визначено такі напрямки
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роботи:
- запровадження стандартів надання соціальних послуг та дієвого моніторингу якості їх
надання;
- посилення профілактики соціального сирітства. Влаштування дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних форм виховання. Посилення дієвості кризового та
екстреного втручання;
- поширення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення міста щодо надання
соціальних послуг
29. Реалізація заходів державної політики у сфері Прийнято рішення міської ради від 08.08.2019 №22 «Про затвердження змін до міської цільової
цивільного захисту населення, запобіганняПрограми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
надзвичайним ситуаціям, готовності органів характеру на 2018-2022 роки».
управління та сил реагування на надзвичайні Прийнято рішення виконавчого комітету від 04.07.2019 №174 «Про погодження проєкту змін
ситуації техногенного та природного характеру до міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
в м.Енергодарі
техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки».
Видано 5 розпоряджень міського голови від:
- 15.03.2019 №89-р «Про посилення заходів щодо пожежної безпеки у лісовій та лісопарковій
зоні м.Енергодара у 2019 році»;
- 25.04.2019 №143-р «Про затвердження складу міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій»;
- 17.07.2019 №230-р «Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту міста»;
- 15.10.2019 №321-р «Про створення оперативного штабу із запобігання надзвичайних ситуацій
у місті Енергодарі, пов’язаних з можливими складними погодними умовами осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років»;
- 09.12.2019 №378-р «Про порядок створення та використання міського матеріального резерву».
Відкориговані плани взаємодії органів управління цивільного захисту на надзвичайні ситуації.
З метою реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення,
запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м.Енергодарі видано відповідний
наказ міського голови – начальника ЦЗ міста.
Розроблено та затверджено:
- план роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
на 2019 рік;
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- план комплектування Навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності
Запорізької області та Енергодарських курсів ІІІ категорії слухачами з функціонального
навчання у сфері цивільного захисту на 2019 рік;
- комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру м.Енергодара в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;
- єдина схема реагування органів та сил при загрозі і виникненні НС, пов’язаних з
несприятливими погодними умовами осінньо-зимового періоду та пропуску льодоходу, повені
та паводків в м.Енергодарі;
- план практичних дій підприємств, установ та організацій м.Енергодара з виконання
розпорядження Президента України від 14.07.2001 №190/2001-рп «Про невідкладні заходи
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах» та оперативного реагування на
надзвичайні ситуації, пов’язані з водними об’єктами на 2020 рік;
- план організаційних і практичних заходів підприємств, установ, організацій щодо підготовки
та пропуску льодоходу, повені та паводків на території м.Енергодара у 2020 році.
Проведено 6 засідань міської комісії з питань ТЕБ та НС (розглянуто 40 питань, прийнято 133
рішення).
Протягом року проводились навчання відповідно до плану комплектування за державним
замовленням (охоплено 57 осіб) та на договірних засадах згідно з планом на 2019 рік (охоплено
118 осіб). Щомісячно з непрацюючим населенням проводились навчання на 6 консультаційних
пунктах та надавались консультації з питання ЦЗ та БЖД. Керівники спеціалізованих служб ЦЗ,
члени міської комісії з питань ТЕБ та НС, члени міської комісії з питань евакуації міста
пройшли відповідну перепідготовку.
Відкориговано План евакуації населення на випадок загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території м.Енергодара та
погоджено з містами розселення евакуйованого населення: Василівка, Василівський район,
Мелітополь, Мелітопольський район, Приазовський район, Приморський район. Проведена
робота з коригування списків мешканців на випадок евакуації населення міста. Оновлена
електронна база даних. Відкоригований склад евакуаційної комісії міста.
Взято участь у:
- командно-штабному навчанні «Дії органів управління та сил міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних
ситуацій у мирний час та в особливий період» (21-22.05);
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- тренуванні органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Запорізької області «Дії органів управління та сил територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області щодо виконання завдань під
час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» (17.10);
- інформаційно-роз’яснювальних та профілактичних рейдах з розповсюдженням листівок в
лісовій та лісопарковій зонах міста, спільно з 13-ДПРЧ ГУ ДСНС України в Запорізькій області
та ДП «Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство» із залученням волонтерів та
представників засобів масової інформації
30. Виконання міської цільової Програми захисту В рамках Програми профінансовано 2568100 грн запланованих заходів на 2019 рік
населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
на 2018-2022 роки
ІІ. Капітальне будівництво
1.

Залучення інвестицій державного та міського У 2019 році виділені кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
бюджетів в капітальне будівництво з метою фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
вирішення життєво важливих проблем міста
території зони спостереження у сумі 9240,0 тис.грн, в т.ч. капітальні видатки – 8316,0 тис.грн,
поточні видатки – 924,0 тис.грн. Фактично використано 5907,5 тис.грн, або 64% від
передбаченого фінансування в т.ч.:
по капітальних видатках виконано робіт на суму 5027,5 тис.грн, з них по 6 об’єктах роботи
виконані у повному обсязі, по 6 – роботи виконуються, по 1 – роботи не розпочались у зв’язку
із необхідністю проходження повторної експертизи, а саме:
- капітальний ремонт харчоблоку у ДНЗ (ясла-садок) «Світлячок» №3;
- монтажні роботи по влаштуванню пожежної сигналізації у ДНЗ (ясла-садок) «Веселка» №8;
- капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання у ЕЗОШ №2;
- капітальний ремонт сантехнічних мереж холодного, гарячого водопостачання, опалення та
каналізації коридору 1 поверху у ДНЗ «Горобинка» №14;
- реконструкція прибудови ДХШ;
- капітальний ремонт системи опалення у центральній бібліотеці;
- капітальний ремонт дитячого майданчика у ДНЗ «Теремок» №7 – ведуться роботи;
- капітальний ремонт дитячого майданчика у ДНЗ «Ромашка» №10 – ведуться роботи;
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- капітальний ремонт дитячого майданчика у ДНЗ «Посмішка Пізнайки» №12 – ведуться
роботи;
- капітальний ремонт дитячого майданчика у ДНЗ «Золота рибка» №13 – ведуться роботи;
- ремонт актової зали в ЕНВК №5 – ведуться роботи;
- капітальний ремонт із заміни вікон та дверей у ЕМАН учнівської молоді – ведуться роботи;
- капітальний ремонт спортивного майданчика в ЕБГ «Гармонія» – необхідно проведення
повторної експертизи.
По поточних видатках виконано усі заходи на загальну суму 880,0 тис.грн
Організація роботи з реалізації генерального Прийнято 2 рішення міської ради від 08.08.2019 №17 та 23.10.2019 №31 «Про затвердження
плану міста Енергодара
змін до Програми із реалізації генерального плану м.Енергодара на період до 2020 року».
Прийнято 2 рішення виконавчого комітету від 28.05.2019 №157 та 17.10.2019 №282 «Про
погодження проєкту змін до Програми із реалізації генерального плану м.Енергодара на період
до 2020 року».
Реалізовано рішення генерального плану в частині розширення проїжджої частини
вул.Української.
Малоповерхова житлова забудова міста (крім кварталів №1б на вул.Придніпровській та №9 на
вул.Козацькій) поповнилась ще одним кварталом на вул.Молодіжній в районі Української
православної церкви Київського патріархату «Покрова Пресвятої Богородиці» для будівництва
індивідуальної житлової забудови для воїнів АТО, розпочато процес вилучення земельної
ділянки із земель лісового фонду для мікрорайону №10-а
Розробка комплексної схеми розміщення Не виконано за відсутністю фінансування
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької діяльності на території міста
Енергодара
Виконання
технічних
заходів
щодо Проведено обстеження фонтану та прилеглої території, підготовлені та надані проєктувальнику
проєктування центрального фонтану в міському вихідні дані для проєктування
парку міста Енергодара
Координація
заходів
з
дообладнання Видано 3 розпорядження міського голови від:
власниками існуючих об’єктів соціальної сфери - 25.04.2019 №145-р «Про затвердження Положення про міський комітет забезпечення
засобами для безперешкодного доступу особам доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
з обмеженими фізичними можливостями
інженерно-транспортної інфраструктури»;
- 25.04.2019 №146-р «Про створення міського комітету забезпечення доступності інвалідів та
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інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури»;
- 29.07.2019 №239-р «Про проведення моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до об’єктів».
Розпорядженням міського голови від 24.01.2019 №28-р затверджено Детальний план
облаштування об’єктів житлового, громадського та іншого призначення щодо забезпечення
безперешкодного доступу до них людей з обмеженими фізичними можливостями на 2019 рік,
згідно з яким за звітний період встановлено дитячий інклюзивний майданчик у районі будинку
№17 на вул.Козацькій, збудовано новий пандус до художньої школи на вул.Українській, 25б та
5 пандусів і один електричний пристрій-підйомник до багатоповерхових житлових будинків. В
умовах реконструкції 4 вулиць враховані вимоги щодо пониження бордюрного каменю у місцях
пішохідних переходів
Розробка та надання: містобудівних умов та Розроблено та надано забудовникам 20 містобудівних умов та обмежень на забудову земельних
обмежень на забудову земельних ділянок; ділянок.
будівельних паспортів на забудову земельних Оформлено та надано забудовникам 3 будівельних паспорти на забудову земельних ділянок для
ділянок для індивідуального будівництва. індивідуального будівництва.
Погодження документації з землеустрою
Розглянуто та погоджено 32 проєкти документації з землеустрою відповідно до рішень міської
ради для містобудівних потреб відповідно до містобудівної документації.
Проведено 5 засідань містобудівної ради, складено відповідні протоколи, підготовлені витяги з
протоколів про розгляд документації та надані заявникам для подальшої роботи
Здійснення
державного
архітектурно- Зареєстровано 1 повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі
будівельного контролю
будівельного паспорта та 47 – на початок виконання будівельних робіт на об’єктах, що належать
до об’єктів з незначними наслідками.
Видано 13 дозволів на початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що належать до
об’єктів із середніми наслідками.
Зареєстровано 1 декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого
здійснено на підставі будівельного паспорта, та 38 – про готовність об’єктів до експлуатації, що
належать до об’єктів з незначними наслідками.
Видано 17 сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до об’єктів із
середніми наслідками.
Проведено 10 заходів щодо дотримання суб’єктами містобудування вимог законодавства у
сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.
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Видано:
- 5 приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,
будівельних норм, державних стандартів і правил;
- 3 протоколи про адміністративне правопорушення;
- 2 протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.
Винесено 13 постанов про адміністративне правопорушення та 2 – про накладення штрафу за
правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Забезпечення реалізації державної політики у Прийнято 5 рішень міської ради від:
сфері регулювання земельних відносин
- 22.02.2019 №2 «Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста Енергодара»;
- 15.03.2019 №81 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель»;
- 23.10.2019 №33; 20.12.2019 №13 «Про затвердження змін до Програми розвитку земельних
відносин на території Енергодарської міської ради на 2016-2020 роки»;
- 20.12.2019 №24 «Про визначення уповноваженої особи».
Прийнято 8 рішень виконавчого комітету від:
- 17.01.2019 №05; 14.03.2019 №63; 13.05.2019 №123 «Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради від 26.07.2018 №209 «Про затвердження складу комісії з
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам та Порядку її
роботи»;
- 21.03.2019 №73; 20.05.2019 №124 «Про затвердження результатів роботи комісії з визначення
та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»;
- 17.10.2019 №283; 21.11.2019 №320; 19.12.2019 №359 «Про погодження проєкту змін до
Програми розвитку земельних відносин на території Енергодарської міської ради на 2016-2020
роки».
Видано 2 розпорядження міського голови від:
- 15.02.2019 №58-р «Про проведення позапланової перевірки щодо дотримання вимог
земельного законодавства України при використанні земельної ділянки на вулиці Курчатова, в
районі автостанції»;
- 09.08.2019 №253-р «Про проведення позапланової перевірки щодо порушення використання
земельної ділянки на вулиці Українській, в районі будинку №27».
За 9 місяців 2019 року до міського бюджету надійшло орендної плати за землю 3,1 млн. грн,
сплачено земельного податку у розмірі 84,1 млн.грн, коштів від продажу земельних ділянок
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комунальної форми власності у розмірі 937,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом
минулого року надходження від сплати земельного податку збільшилися на 1,0%, від сплати
орендної плати за землю зменшилися на 0,1%, від продажу земельних ділянок збільшилися на
296,4%.
Проводились роботи з нормативної грошової оцінки земель міста.
До Програми розвитку земельних відносин на території Енергодарської міської ради на 20162020 роки внесено заходи з розробки проєкту землеустрою щодо організації та встановлення
меж території природно-заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення
«Іванівський бір» (797,3 га).
На виконання завдань Програми розвитку земельних відносин на території Енергодарської
міської ради на 2016-2020 роки проведено заходи з розробки: проєкту землеустрою щодо
організації та встановлення меж території природно-заповітного фонду заказника місцевого
значення «Водянські кучугури» загальною площею 825 га (зміна меж) та технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної форми власності територіальної
громади загальною площею 95 га
ІІІ. Житлово-комунальне господарство

1.

Організація виконання заходів, передбачених Прийнято 11 рішень міської ради від:
міськими програмами у сфері житлово- - 22.02.2019 №15; 15.03.2019 №4; 03.04.2019 №2; 08.08.2019 №16; 11.09.2019 №1; 23.10.2019
комунального господарства
№37; 22.11.2019 №32; 20.12.2019 №15 «Про затвердження змін до Програми реформування та
розвитку житлово-комунального господарства, об’єктів благоустрою, дорожнього господарства
міста Енергодара на 2019-2021 роки»;
- 03.05.2019 №2 «Про розгляд електронної петиції про скасування рішень виконавчого комітету
Енергодарської міської ради щодо встановлення тарифів»;
- 23.10.2019 №19 «Про хід виконання Програми реформування та розвитку житловокомунального господарства, об’єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара
на 2016-2018 роки у 2018 році»;
- 20.12.2019 №16 «Про затвердження Програми гуманного вирішення проблеми безпритульних
тварин у місті Енергодарі на 2020-2022 роки».
Прийнято 44 рішення виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №28; 14.03.2019 №61; 02.04.2019 №90; 28.05.2019 №158; 04.07.2019 №176;
07.08.2019 №222; 11.09.2019 №247; 23.10.2019 №306; 21.11.2019 №324; 19.12.2019 №351 «Про
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погодження проєкту змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства, об’єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021
роки»;
- 21.02.2019 №38 «Про затвердження проєктів розподілу житлових кварталів, кварталу
гуртожитків та кварталу малоповерхової забудови міста Енергодара»;
- 21.02.2019 №41 «Про затвердження правил приймання стічних вод до системи
централізованого водовідведення м.Енергодара»;
- 21.02.2019 №42 «Про видалення зелених насаджень з придорожніх газонів вулиці
Української»;
- 21.02.2019 №43; 21.03.2019 №75; 25.04.2019 №110; 23.05.2019 №141; 23.07.2019 №203;
14.08.2019 №236; 19.09.2019 №264; 17.10.2019 №289; 21.11.2019 №328 «Про видалення зелених
насаджень»;
- 21.02.2019 №44 «Про делегування міському голові повноважень з питань створення комісій
щодо визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості»;
- 11.04.2019 №96 «Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг»;
- 11.04.2019 №97 «Про встановлення тарифів для комунального підприємства
«Тепловодоканал» Енергодарської міської ради на централізоване водопостачання та
водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води та централізованого
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)»;
- 11.04.2019 №98 «Про встановлення тарифів для комунального підприємства
«Тепловодоканал» Енергодарської міської ради на теплову енергію, послуги з централізованого
опалення та постачання гарячої води»;
- 25.04.2019 №108 «Про видалення зелених насаджень на проспекті Енергетиків»;
- 25.04.2019 №109 «Про видалення зелених насаджень на території ВП «Запорізька ТЕС» АТ
«ДТЕК Дніпроенерго»;
- 23.05.2019 №142 «Про введення у дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів у м.Енергодарі»;
- 23.05.2019 №143 «Про виконавця послуг з поводження з побутовими відходами»;
- 23.07.2019 №204 «Про видалення зелених насаджень на внутрішньоквартальній території в
районі житлового будинку №15 на вул.Українській»;
- 14.08.2019 №231 «Про погодження річного плану ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК
«Енергоатом»;
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- 14.08.2019 №232 «Про встановлення тарифу на теплову енергію ВП «Запорізька АЕС» ДП
«НАЕК «Енергоатом»;
- 14.08.2019 №237 «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з поводження з
побутовими відходами»;
- 19.09.2019 №265 «Про видалення зелених насаджень на внутрішньоквартальній території за
адресою: вул.Українська, 16-б»;
- 17.10.2019 №288 «Про встановлення тарифів для комунального підприємства «Комунальні
системи» Енергодарської міської ради на окремі види ритуальних послуг»;
- 17.10.2019 №290 «Про введення нежилого приміщення (квартири) №35 на вул.ВоїнівІнтернаціоналістів, буд.№42 до складу житлового фонду»;
- 17.10.2019 №291 «Про введення нежилих приміщень до складу житлового фонду міста»;
- 21.11.2019 №325 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- 21.11.2019 №329 «Про оснащення будівель міста Енергодара вузлами комерційного обліку
теплової енергії та водопостачання»;
- 19.12.2019 №363 «Про встановлення форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, а також на комунальні послуги для КП
«Тепловодоканал» ЕМР»;
- 19.12.2019 №364 «Про затвердження проєктів розподілу та закріплення територій загального
користування міста Енергодара для забезпечення благоустрою»;
- 19.12.2019 №366 «Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Енергодарської міської
ради від 17.07.2008 №206 «Про затвердження Положення про виконання земляних робіт в
охоронній зоні інженерних комунікацій, які розташовані на території житлової зони
м.Енергодара»;
- 19.12.2019 №367 «Про затвердження норм споживання теплової енергії».
Видано 19 розпоряджень міського голови від:
- 07.02.2019 №43-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості на придорожніх газонах вулиці Української»;
- 28.02.2019 №74-р «Про створення комісії з питань стану зелених насаджень та їх відновної
вартості на території, яку обслуговує комунальне підприємство «Комунальні системи» міської
ради»;
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- 28.02.2019 №75-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості в районі житлового будинку №4 на вул.Центральній»;
- 28.02.2019 №76-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості на території, яку обслуговує комунальне підприємство «Міськзеленбуд»
міської ради»;
- 20.03.2019 №94-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості на території санаторію-профілакторію та водно-спортивної бази ВП
«Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- 26.03.2019 №102-р «Про створення комісії з обстеження технічного стану зовнішніх мереж
господарсько-побутової каналізації малоповерхової котеджної забудови»;
- 28.03.2019 №105-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості на території, яку обслуговує комунальне підприємство «Центр досугу
«Промінь» міської ради»;
- 05.04.2019 №121-р «Про створення комісії з обстеження майданчика зі сміттєвими
контейнерами»;
- 10.04.2019 №124-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості на території ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго»;
- 17.04.2019 №135-р «Про проведення заходів з озеленення та благоустрою м.Енергодара у 2019
році»;
- 19.04.2019 №136-р «Про проведення Дня пам’яті»;
- 08.05.2019 №159-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості в районі квіткового ринку на вул.Українській»;
- 14.05.2019 №163-р «Про організацію та виконання заходів з приведення міського пляжу у
відповідність до вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України»;
- 13.06.2019 №196-р «Про проведення комплексу заходів щодо боротьби з карантинними
рослинами, бур’янами та несвоєчасним покосом трав у 2019 році»;
- 18.06.2019 №201-р «Про створення комісії з питань переведення нежилих приміщень (квартир)
у багатоповерхових житлових будинках у жилі»;
- 12.08.2019 №258-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 13.06.2019
№196-р «Про проведення комплексу заходів щодо боротьби з карантинними рослинами,
бур’янами та несвоєчасним покосом трав у 2019 році»;
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- 11.11.2019 №344-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26.03.2019
№102-р «Про створення комісії з обстеження технічного стану зовнішніх мереж господарськопобутової каналізації малоповерхової котеджної забудови»;
- 13.11.2019 №347-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості на території об’єктів ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»: водноспортивної бази, плавального басейну, спортивно-оздоровчого комплексу»;
- 06.12.2019 №375-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 28.02.2019
№76-р «Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості на території, яку обслуговує комунальне підприємство «Міськзеленбуд» міської ради»
Координація
та
контроль
фінансово- Прийнято 9 рішень міської ради від:
господарської
діяльності
комунальних - 22.02.2019 №6 «Про встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до
підприємств міста, сприяння підвищенню комунальної власності територіальної громади міста, нормативу відрахування частини
показників результативності їх діяльності, прибутку у 2019 році»;
забезпечення виконання фінансових планів - 22.02.2019 №9 «Про затвердження передавального акта»;
комунальних підприємств
- 08.08.2019 №12; 20.12.2019 №38 «Про врегулювання діяльності КП «Тепловодоканал» ЕМР»;
- 08.08.2019 №38; 23.10.2019 №43 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.08.2019
№12 «Про врегулювання діяльності КП «Тепловодоканал» ЕМР»;
- 23.10.2019 №10 «Про затвердження статуту комунального підприємства «Чисте місто»
Енергодарської міської ради в новій редакції»;
- 23.10.2019 №58 «Про внесення змін до рішення Енергодарської міської ради від 26.12.2017
№2 «Про здійснення електронних закупівель у м.Енергодарі»;
- 29.11.2019 Протокольне «Про створення спеціалізованого комунального підприємства».
Прийнято 23 рішення виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №32 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Енергодарської міської
ради від 22.02.2013 №37 «Про визначення виконавчого органу міської ради, уповноваженого
управляти майном підприємств (установ, організацій), що належать до комунальної власності
територіальної громади м.Енергодара»;
- 21.02.2019 №39; 25.04.2019 №107 «Про впорядкування структури та штатного розпису
комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської
ради»;
- 21.03.2019 №76; 21.06.2019 №165; 23.07.2019 №205 «Про застосування тарифів на окремі види
ритуальних послуг»;
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- 23.05.2019 №127 «Звіт директора КП «Комунальні системи»;
- 23.05.2019 №128 «Звіт директора КП «Центр досугу «Промінь»;
- 23.05.2019 №129 «Звіт директора КП «Міська молочна кухня»;
- 23.05.2019 №130 «Звіт виконувача обов’язків генерального директора КП «Підприємство
комунальної власності»;
- 23.05.2019 №131 «Звіт директора КП «Чисте місто»;
- 23.05.2019 №132 «Звіт директора КП «Єдині інформаційні системи»;
- 23.05.2019 №133 «Звіт директора КП «Тепловодоканал»;
- 23.05.2019 №134 «Звіт директора КП «Міськзеленбуд»;
- 23.05.2019 №135 «Звіт директора КП «Енергодарське бюро технічної інвентаризації»;
- 14.08.2019 №233 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за
виконанням фінансового плану підприємств (установ, організацій), що належать до
комунальної власності територіальної громади м.Енергодара»;
- 14.08.2019 №234 «Про затвердження Положення про порядок відшкодування різниці між
розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво (надання) для населення на 2019 рік комунальному підприємству
«Тепловодоканал» Енергодарської міської ради»;
- 23.10.2019 №307 «Про внесення змін до Положення про порядок відшкодування різниці між
розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво (надання) для населення на 2019 рік комунальному підприємству
«Тепловодоканал» Енергодарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету
Енергодарської міської ради від 14.08.2019 №234»;
- 17.10.2019 №292 «Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Енергодарської міської
ради від 21.07.2017 №50 «Про встановлення вартості 1 нормо-години виконуваних робіт
(послуг) комунальним підприємством «Енергодарське бюро технічної інвентаризації»
Енергодарської міської ради»;
- 21.11.2019 №327 «Про затвердження Порядку функціонування місць поховань у
м.Енергодарі»;
- 19.12.2019 №368 «Про погодження річного плану виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої
води на 2020 рік комунального підприємства «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради»;
- 19.12.2019 №369 «Про погодження річного плану надання послуг з централізованого
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водопостачання та централізованого водовідведення комунального підприємства
«Тепловодоканал» Енергодарської міської ради на 12 місяців з 01.01.2020»;
- 26.12.2019 №385 «Про затвердження Положення про надання платних послуг комунальним
некомерційним підприємством «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської
міської ради та погодження прейскуранту цін на платні медичні послуги КНП «СМСЧ», які не
оплачуються Національною службою здоров’я України».
Видано 13 розпоряджень міського голови від:
- 08.05.2019 №160-р «Про створення комісії для здійснення перевірки тарифів для КП
«Тепловодоканал» міської ради»;
- 31.05.2019 №187-р; 15.08.2019 №269-р; 23.09.2019 №301-р; 25.09.2019 306-р «Про внесення
змін до розпорядження міського голови від 08.05.2019 №160-р «Про створення комісії для
здійснення перевірки тарифів для КП «Тепловодоканал» міської ради»;
- 18.07.2019 №233-р «Про відсторонення від виконання посадових обов’язків»;
- 19.08.2019 №271-р «Про затвердження Положення про проведення відкритого конкурсу на
заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Тепловодоканал»
Енергодарської міської ради»;
- 02.09.2019 №278-р; 13.09.2019 №297-р «Про затвердження Положення про комісію для
здійснення перевірки тарифів для КП «Тепловодоканал» міської ради»;
- 03.10.2019 №313-р «Про втрату чинності розпорядження міського голови від 19.08.2019 №271р «Про затвердження Положення про проведення відкритого конкурсу на заміщення вакантної
посади директора комунального підприємства «Тепловодоканал» Енергодарської міської
ради»;
- 03.10.2019 №316-р «Про створення робочої комісії з розгляду фінансових планів підприємств
(установ, організацій), що належать до комунальної власності територіальної громади
м.Енергодара»;
- 08.11.2019 №340-р «Про надання щомісячного звіту про виконання основних економічних
показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств»;
- 19.12.2019 №391-р «Про внесення змін до розпоряджень міського голови».
Щокварталу, на підставі наданої статистичної фінансової звітності (ф. №1 – баланс, ф. №2 – звіт
про фінансові результати) та фінансового звіту підприємства за 2019 рік проводився аналіз
техніко-економічних показників діяльності та фінансового стану підприємств комунальної
власності, дотримання комунальними підприємствами фінансового плану, затвердженого на
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2019 рік
Координація діяльності щодо розгляду звернень Протягом 2019 року до управління комунальної власності міської ради надійшло 882 звернення
громадян з питань житлово-комунальної сфери громадян та 53 депутатських запита з приводу надання неякісних житлово-комунальних послуг,
та проведення аналізу щодо якості надання з яких 626 звернень закрито (дефекти усунуто або надана відповідь роз’яснювального
комунальними
підприємствами
послуг характеру). 256 звернень залишилось на контролі у зв’язку із перенесенням строку виконання
населенню
ремонтних робіт
Вжиття
заходів
щодо
покращення Прийнято рішення виконавчого комітету від 19.09.2019 №262 «Про затвердження схеми
автотранспортного обслуговування населення розташування дорожніх знаків на автомобільних дорогах ВП ЗАЕС».
міста
Видано 3 розпорядження міського голови від:
- 13.02.2019 №53-р «Про створення міської комісії з обстеження відомчих залізничних переїздів
м.Енергодара»;
- 13.02.2019 №54-р «Про створення міської комісії з безпеки дорожнього руху»;
- 14.03.2019 №86-р «Про створення робочої групи з питань боротьби з нелегальними
пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом».
Протягом 2019 року робочою групою з питань проведення моніторингу стану обслуговування
міських автобусних маршрутів загального користування проведено 4 моніторинги, складено 20
актів. Робочою групою з питань боротьби з нелегальними пасажирськими перевезеннями
автомобільними транспортом проведено моніторинг роботи міських автобусних маршрутів
загального користування, складено 15 актів.
Для вивчення громадської думки щодо якості перевезень розроблена і розміщена в автобусах
інформація для пасажирів з контактними номерами телефонів перевізників та управління
комунальної власності міської ради
Підготовка житлового фонду міста та об’єктів Видано 5 розпоряджень міського голови від:
соціально-культурного призначення до осінньо- - 28.03.2019 №106-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 02.03.2018 №70зимового періоду та організація опалювального р «Про комісію з питань підготовки та проходження осінньо-зимового періоду в місті»;
періоду 2019-2020 років
- 28.03.2019 №107-р «Про закінчення опалювального сезону 2018-2019 років у місті»;
- 24.04.2019 №140-р «Про втрату чинності розпорядження міського голови від 02.03.2018 №71р»;
- 12.08.2019 №257-р «Про підготовку бюджетних установ і організацій міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років та його проходження»;
- 03.10.2019 №314-р «Про початок опалювального сезону 2019-2020 роки».
У березні-квітні 2019 року КП «Підприємство комунальної власності», управлінням освіти
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міської ради, відділом культури міської ради, ДЗ «СМСЧ» розроблені, затверджені плани
заходів з підготовки відповідних об’єктів (які перебувають на балансі зазначених підприємств,
установ і організацій) до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, у відповідності до яких
проводились роботи.
Для забезпечення виконання заходів з підготовки до опалювального періоду прийнято рішення
виконавчого комітету міської ради від 25.04.2019 №99 «Про підсумки проведення
опалювального сезону 2018-2019 років в місті та план заходів щодо підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» та
від 19.09.2019 №254 про хід його виконання.
До 13.09.2019 проведені випробування теплових мереж міста на гідравлічну міцність та
щільність, з 15.10.2019 розпочато опалювальний період у житлових будинках та об’єктах
соціально-культурного призначення
Підвищення
ефективності
управління Прийнято рішення міської ради від 08.08.2019 №40 «Про списання з балансу багатоквартирних
житловим фондом шляхом формування будинків».
конкурентного
середовища
на
ринку Прийнято рішення виконавчого комітету від 23.05.2019 №145 «Про визначення
комунальних послуг, забезпечення надійності відповідального структурного підрозділу».
та безпечної експлуатації житлового фонду Розпорядженнями міського голови від 26.07.2019 №238-р та від 21.12.2019 №393-р призначено
міста, вирішення проблем з реалізації права відповідальних осіб, які представляють інтереси Енергодарської міської ради та її виконавчого
власності співвласниками у багатоквартирному комітету на установчих та загальних зборах співвласників багатоквартирних будинків з питань
будинку
прийняття рішень щодо управління будинком.
На офіційному веб-сайті міської ради інформаційний розділ для ОСББ постійно поповнюється
тематичною інформацією. Відповідальними особами постійно ведеться роз’яснювальноконсультаційна робота з мешканцями міста, членами ініціативних груп та головами ОСББ.
За період з 01.11.2018 до 31.10.2019 у місті зареєстровано 24 об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків у 26 багатоповерхових житлових будинках, що складає 11% від
загальної кількості багатоповерхових будинків (244). Спостерігається позитивна динаміка, за
минулий аналогічний період зареєстровано лише 1 об’єднання
Здійснення
обліку
майна
комунальної
власності територіальної громади міста,
ведення єдиного банку даних майна
комунальної власності територіальної громади

Прийнято 20 рішень міської ради від:
- 22.02.2019 №8; 20.12.2019 №29 «Про укладання договору позички комунального майна»;
- 22.02.2019 №11 «Про передачу комунального майна з балансу комунального підприємства
«Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради на баланс комунального
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підприємства «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради»;
- 15.03.2019 №8 «Про укладення договору позички екскаватора-навантажувача»;
- 15.03.2019 №26 «Про хід виконання Програми передачі гуртожитків до комунальної
власності територіальної громади м.Енергодара на 2013-2015 роки»;
- 03.04.2019 №1 «Про внесення змін до рішення Енергодарської міської ради від 21.09.2018
№12 «Про передачу комунального майна»;
- 03.05.2019 №3 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.09.2018 №11 «Про надання
згоди на прийняття до комунальної власності мосту дорожнього шляхопроводу та під’їзних
автодоріг до нього»;
- 03.05.2019 №4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2017 №39 «Про надання
згоди на прийняття до комунальної власності нежитлового приміщення №129»;
- 23.10.2019 №20; 20.12.2019 №26 «Про надання згоди на прийняття пожертви від ГО «АМР
м.Енергодар»;
- 23.10.2019 №45 «Про продовження строку дії договорів позички»;
- 23.10.2019 №46 «Про укладання договору позички»;
- 23.10.2019 №47 «Про вилучення зі складу єдиного цілісного майнового комплексу
комунального некомерційного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина»
Енергодарської міської ради будівлі швидкої допомоги»;
- 22.11.2019 №5 «Про укладення договору позички дитячої поліклініки»;
- 22.11.2019 №33 «Про безоплатну передачу матеріалів»;
- 20.12.2019 №25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2018 №9 «Про надання
згоди на прийняття пожертви від ГО «АРМ м.Енергодар»;
- 20.12.2019 №28 «Про внесення змін до рішення Енергодарської міської ради від 27.11.2018
№8 «Про укладання договору позички з комунальним підприємством «Чисте місто»
Енергодарської міської ради»;
- 20.12.2019 №30 «Про укладання договору позички гаражів»;
- 20.12.2019 №31 «Про укладання договору позички частини теплиці ЕЗОШ №2»;
- 20.12.2019 №32 «Про взяття на баланс об’єктів культурної спадщини».
Прийнято 6 рішень виконавчого комітету від:
- 17.01.2019 №06 «Про затвердження складу комісії по прийому-передачі у комунальну
власність об’єктів житла та соцкультпобуту від ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК
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«Енергоатом»;
- 17.01.2019 №07 «Про затвердження акта приймання-передачі у комунальну власність
цілісного майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина №1» Міністерства охорони здоров’я України»;
- 21.02.2019 №40 «Про затвердження складу комісії з прийому-передачі у комунальну
власність м.Енергодара обладнання для облаштування інтерактивного робочого місця вчителя
для початкової школи»;
- 21.03.2019 №74 «Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності
територіальної громади м.Енергодара обладнання для облаштування інтерактивного робочого
місця вчителя для початкової школи»;
- 19.12.2019 №365 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
17.01.2019 №06 «Про затвердження складу комісії по прийому-передачі у комунальну
власність об’єктів житла та соцкультпобуту від ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК
«Енергоатом»;
- 26.12.2019 №386 «Про затвердження акта прийому-передачі зовнішніх мереж господарськопобутової каналізації малоповерхової котеджної забудови у комунальну власність
територіальної громади міста Енергодара».
Видано 61 розпорядження міського голови від:
- 08.01.2019 №05-р «Про передачу основних засобів»;
- 11.01.2019 №07-р; 28.01.2019 №30-р; 16.05.2019 №168-р; 10.07.2019 №226-р; 11.07.2019
№227-р «Про передачу товарно-матеріальних цінностей»;
- 11.01.2019 №08-р; 02.04.2019 №113-р; 05.04.2019 №120-р; 04.06.2019 №189-р «Про передачу
матеріальних цінностей»;
- 16.01.2019 №13-р «Про передачу нематеріальних активів»;
- 22.01.2019 №26-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.01.2019 №08р «Про передачу матеріальних цінностей»;
- 29.01.2019 №32-р «Про проведення інвентаризації неприватизованих житлових квартир та
нежитлових приміщень у житловому фонді м.Енергодара»;
- 06.02.2019 №42-р; 01.07.2019 №217-р; 13.08.2019 №262-р «Про передачу робочого проєкту»;
- 25.02.2019 №66-р «Про проведення інвентаризації автодороги №5 по вулиці
Придніпровській»;
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- 14.03.2019 №87-р «Про передачу обладнання»;
- 18.03.2019 №90-р «Про передачу контейнерів»;
- 22.03.2019 №101-р; 05.04.2019 №119-р «Про присвоєння інвентарного номера»;
- 05.04.2019 №122-р «Про передачу технічних електричних мереж 1-2 мікрорайонів
м.Енергодара»;
- 10.04.2019 №128-р «Про передачу робочих проєктів»;
- 22.04.2019 №137-р «Про передачу робочих проєктів із встановлення систем диспетчеризації
у житлових будинках»;
- 02.05.2019 №152-р; 27.05.2019 №177-р; 14.06.2019 №200-р; 22.10.2019 №323-р; 17.12.2019
№384-р «Про передачу комунального майна»;
- 08.05.2019 №158-р «Про передачу нежитлових приміщень»;
- 16.05.2019 №169-р «Про передачу насоса»;
- 27.05.2019 №178-р «Про закріплення на балансі майна»;
- 27.05.2019 №179-р «Про передачу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних
активів»;
- 30.05.2019 №183-р «Про передачу майна»;
- 11.06.2019 №194-р; 05.07.2019 №222-р; 13.08.2019 №260-р; 22.08.2019 №272-р; 01.10.2019
№311-р; 22.11.2019 №355-р «Про передачу пального»;
- 11.06.2019 №195-р «Про передачу виробничих запасів»;
- 14.06.2019 №199-р «Про передачу навісних замків»;
- 21.06.2019 №209-р «Про передачу дизельного палива»;
- 04.07.2019 №221-р «Про передачу станка»;
- 15.07.2019 №229-р «Про передачу палива»;
- 25.07.2019 №236-р «Про проведення інвентаризації ЗТП І-П мікрорайонів міста Енергодара»;
- 30.07.2019 №242-р «Про передачу насосів»;
- 06.08.2019 №248-р «Про передачу вартості робіт із будівництва системи відеоспостереження
у м.Енергодарі»;
- 08.08.2019 №250-р «Про передачу інженерних мереж»;
- 13.08.2019 №261-р «Про передачу паливо-мастильних матеріалів»;
- 10.09.2019 №292-р «Про передачу технічних паспортів на ліфти»;
- 25.09.2019 №305-р «Про передачу дитячої поліклініки»;
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- 09.10.2019 №320-р; 19.12.2019 №392-р «Про передачу нежитлового приміщення»;
- 11.11.2019 №342-р «Про скасування розпорядження міського голови від 25.09.2019 №305-р
«Про передачу дитячої поліклініки»;
- 12.11.2019 №345-р «Про передачу на зберігання комунального майна»;
- 19.11.2019 №354-р «Про затвердження складу комісії з розгляду заяв та звернень щодо оренди
комунального майна»;
- 22.11.2019 №356-р «Про створення комісії з обстеження технічного стану тепломережі до
санаторію-профілакторію»;
- 25.11.2019 №358-р «Про передачу бензину та дизельного палива»;
- 02.12.2019 №372-р «Про проведення інвентаризації інженерних мереж до житлового будинку
на вул.Молодіжній, 3»;
- 24.12.2019 №398-р «Про проведення інвентаризації кабельної електричної мережі до
нежитлових приміщень №142 та №143 на вул.Молодіжній, 105».
Ведення бази даних комунального майна територіальної громади м.Енергодара здійснювалось
шляхом систематизації та узагальнення щоквартальної інформації про стан та наявність
комунального майна (основних засобів) від 24 функціонуючих суб’єктів, на балансі яких
обліковується майно територіальної громади
ІV. Гуманітарний

1.

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти
в умовах реалізації державних освітніх
стандартів та Концепції Нової української
школи

Прийнято рішення міської ради від 15.03.2019 №36 «Про закріплення закладу загальної
середньої освіти, який організовує освітній процес у закладі охорони здоров’я міста».
Громадяни міста мають змогу здобувати освіту за інституційною (очною (денною, вечірньою),
заочною), індивідуальною (екстернатною, сімейною формою та педагогічний патронаж)
формами, а також навчаючись у профільних, інклюзивних, спеціальних класах.
У вересні 2019 року продовжилося впровадження освітянської реформи Нової української
школи (НУШ), здійснено другий набір до 1 класів.
В рамках підготовки до впровадження Концепції «Нової української школи», регіональними
тренерами проведено навчання 249 педагогічних працівників м.Енергодара.
Всі ЗЗСО міста обрали варіанти Типової освітньої програми і навчального плану від
авторського колективу під керівництвом О.Я.Савченко. Ретельна увага приділена роз’ясненню
особливостей складання розкладу уроків і режиму дня першокласників в умовах НУШ,
презентації модельних навчальних програм та іншої документації, необхідної вчителю для
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підготовки до уроків у 1-му класі.
Забезпечено дотримання принципу територіальної доступності до закладів освіти. Прийнято
рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2019 №259 «Про закріплення території
обслуговування за закладами загальної середньої освіти міста», що не обмежувало право дітей,
які проживають на закріпленій території, обирати інший заклад освіти.
У місті запроваджені різні форми навчання для дітей з особливими освітніми потребами:
педагогічний патронаж, інклюзивна, інтегрована. Станом на 12.12.2019 року за
індивідуальною формою (педагогічний патронаж) навчалось 36 дітей, інклюзивною – 28 дітей
з особливими освітніми потребами, у спеціальних класах – 52 дитини із затримкою психічного
розвитку

2.

Забезпечення
наскрізного
застосування Суттєвий вплив на підвищення якості й доступності освіти має ефективне впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у інформаційно-комунікаційних технологій.
освітньому процесі та управлінській діяльності Цифровізація освітнього процесу в ЗЗСО у 2019/2020 н.р. представлена курсами за вибором,
предметами, факультативами та гуртками, які реалізують на практиці вчителі інформатики
закладів освіти:
- в ЕБЛ – «Секрети комп’ютера», «Основи створення презентацій засобами Pоwer Point»,
«Основи алгоритмізації та програмування», «Математичні основи інформатики», «Основи
програмування мовою Лого», «Формальна логіка», «Основи Інтернету». Гурток
«Робототехніка» (7-10 кл.);
- в ЕЗОШ№7 – «Основи апаратного та програмного забезпечення», «Креативне
програмування», «Робототехніка WeDo» (1 кл., 4 кл.), «Робототехніка» (8 кл.);
- в ЕЗОШ №2 – «Кібербезпека», «Основи ІТ»;
- в ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» – Сучасні офісні додатки, допрофесійне навчання з професії «ОКН».
Продовжувалася робота щодо розширення території системного застосування хмарних
технологій у роботі з різними потоками інформації, на дистанційних курсах: «Управління
інформацією засобами Google-диску», «Навчальне середовище Classroom», «Компетентнісно
спрямований урок» завершили навчання і отримали відповідний сертифікат – 88 педагогів
міста.
Досвід застосування хмарних технологій у життєдіяльності освітньої установи представлено
на обласному рівні (V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна
освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», м.Запоріжжя), в НАПН України
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(методологічний семінар «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні
процеси і перспективи розвитку», м.Київ), на порталі громадських експертів «Освітня
політика»

Формування оптимальної мережі навчальних Дошкільна освіта у 2019 році представлена 137 групами у 13 закладах (з урахуванням
закладів міста, класів та груп в них відповідно дошкільної ланки в ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ» №6), а саме:
до освітніх запитів громадян
- сім ЗДО загального розвитку (ДНЗ №3, 4, 7, 8, 13, 14, 16) – 81 група, з них 2 інклюзивних
групи;
- один ЗДО комбінованого типу (ДНЗ №15) – 12 груп, з них 2 – санаторних групи;
- три ЗДО компенсуючого типу (ДНЗ №5, 10, 12) з 36 групами. З них: 13 груп санаторного
призначення, 17 груп спеціального призначення та 6 інклюзивних груп;
- два НВК з дошкільною ланкою, в складі яких 8 дошкільних груп (з них 1 короткотривалого
перебування) охоплюють дітей віком від 2 до 6 (7) років.
Крім закладів дошкільної освіти компенсуючого типу, умови для дітей з інвалідністю створено
також в ДНЗ №15, 16, ЕНВК «ЗНЗ-І ступеня-ДНЗ» №6, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9. У 2019 році 32
дитини з інвалідністю охоплено дошкільною освітою.
За запитом батьків 01 вересня 2019 року збільшено на дві одиниці кількість закладів з
інклюзивними групами (ДНЗ №8, 16).
Впродовж 2019 року до ЗДО міста прийнято 14 дітей, які тимчасово виїхали із зони операції
об’єднаних сил (ООС). На кінець звітного періоду заклади дошкільної освіти міста відвідують
34 дитини даної категорії.
Забезпечено соціальний захист учасників операції об’єднаних сил. В закладах дошкільної
освіти виховується 75 дітей, батьки яких мають статус учасників бойових дій. Із загальної
кількості одна дитина, батько якої загинув під час виконання службових обов’язків. Всі діти
забезпечені безкоштовним харчуванням, соціально-психологічним, медичним супроводом та
залучені до гурткової роботи.
Одинадцять закладів дошкільної освіти (ЗДО) міста та дошкільної ланки ЕНВК «ЗНЗ І ступеняДНЗ» №6, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 функціонують в україномовному режимі.
Позачергово забезпечуються місцями у ЗДО діти військовослужбовців і учасників бойових дій
ООС. У 2019 році забезпечено: три дитини військовослужбовців в/ч 3042 і 14 – учасників
бойових дій.
У 2019/2020 н.р. у місті функціонує 10 закладів загальної середньої освіти, у яких відкрито 228
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класів (з них 5 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку) для 6227 учнів
(середня наповнюваність складає 27,7). Типи закладів освіти у 2019/2020 н.р. залишились
незмінними.
За рахунок бюджетного фінансування в 2019/2020 н.р. у ЗЗСО відкрито 95 груп продовженого
дня для 2535 вихованців. З них 91 група для 2420 учнів 1-4-х класів.
У поточному навчальному році до 23-х перших класів (з них один спеціальний клас для дітей
з затримкою психічного розвитку 11 учнів) зараховано 639 учнів (з них: 11 п’ятирічок, 550
дітей шестирічного віку, 78 семирічок), середня наповнюваність 1-х класів у 2019/2020 н.р. без
урахування спеціального класу склала 28,5.
Профільне навчання, що запроваджено у 8 закладах загальної середньої освіти міста. У 35
профільних класах навчається 867 учнів старшої школи, що на 2 класи та 82 старшокласника
більше, ніж минулого навчального року. Учні 10-11 класів на профільному рівні вивчають 13
предметів (учні ЕНВК №1 на профілі української філології поглиблюють три предмети).
Найбільший відсоток охоплення профільним навчанням, як і в попередні роки, припадає на
класи технологічного профілю – 27,5%.
У поточному навчальному році допрофільну освіту у 54 класах отримує 1555 здобувачів освіти
(25% від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти), що на 8 класів та на 198
дітей менше, ніж у 2018/2019 н.р. Даний показник зниження обумовлений тим, що відповідно
до нового Державного стандарту початкової школи та Типових освітніх програм учні 1, 2
класів не вивчають предмети на поглибленому рівні.
На 12% збільшилася кількість учнів, які здобувають освіту державною мовою і складає 4334
особи (70% від загальної кількості учнів), навчаються вони у 162 україномовних класах дев’яти
закладах загальної середньої освіти

4.

Забезпечення якісного надання дошкільної
освіти шляхом впровадження Базового
компонента дошкільної освіти України та
освітньої програми для дітей старшого
дошкільного віку «Впевнений старт»

Науково-методична робота у 2019 році була спрямована на підвищення освітньо-професійного
рівня педагогів, їх методичну компетентність з питань реалізації вимог БКДО та освітніх
програм: «Світ дитинства», «Оберіг», «Я у Світі», «Впевнений старт», «Українське дошкілля».
У закладах дошкільної освіти проводилась низка заходів направлена на опрацювання
педагогами освітніх ліній.
В рамках виконання вимог варіативної складової БКДО впродовж 2019 року в ЗДО міста
організовано роботу гуртків різного направлення: художньо-естетичного, театрального
(«Казковий дивосвіт», «Маленькі майстри», «Домісолька», «Дитяча опера», «В гостях у бабусі
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Натусі»), фізкультурно-оздоровчого («Кріпиш», «Здоров’ячок»), гуманітарного («Всезнайко»,
«Чомусики-дослідники», «Розмовляємо англійською») та інші.
Вихованці закладів дошкільної освіти взяли участь у конкурсах міського, обласного та
всеукраїнського рівня, а саме: «Веселі нотки-2019», «Безпечна країна», «Місячник безпеки»,
фестиваль-виставка фотомистецтва для закладів дошкільної освіти «Україна – рідний край»,
всеукраїнського заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин».
Для педагогів ЗДО упродовж року Науково-методичним центром управління освіти
організовано роботу міських методичних об’єднань. Педагоги міста залучались до роботи в
міській творчій групі з проблеми: «Формування предметно-практичної компетенції дітей
передшкільного віку у процесі трудового виховання», «Мультибус» для формування навичок
ефективної взаємодії у старших дошкільників».
Для впровадження програми «Впевнений старт» у 2019 році проведено:
- консультацію для педагогів «Впевнений старт» – за і проти»;
- круглий стіл «Про основні напрями роботи ДНЗ в 2019/2020 н.р.»;
- круглий стіл «Важливо стартувати впевнено», «Проєкт «Впевнений старт».
У жовтні 2019 року з батьками груп, що працюють за даною програмою проведено круглий
стіл «Очікування та дійсність». На ньому обговорено результативність роботи за програмою
та використання інноваційних технологій: «Ранкове коло», «Спільне коло», «Вечірнє коло» та
майстер-класи на тему: «Освітня програма «Впевнений старт» як орієнтир формування
готовності до навчання в умовах нової української школи»

Здійснення науково-методичного супроводу і Впродовж 2019 року здійснювався супровід професійного розвитку освітян міста усіх
прогнозування
професійного
розвитку категорій, забезпечувалася підтримка системи професійного розвитку керівних та
педагогічних кадрів
педагогічних кадрів, яка поєднує організацію навчання на курсах підвищення кваліфікації та
тренінгах на базі ЗОІППО, науково-методичну роботу педагогічних працівників у
міжкурсовий період відповідно до компетентнісного та андрагогічного підходів.
У 2019 році курси підвищення кваліфікації базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР пройшли 294 особи, з них
на базі міста – 41 особа (вихователі ЗДО).
За цільовим замовленням, на базі міста пройшли навчання 178 педагогічних працівників:
вихователі ЗДО, практичні психологи, вчителі історії та правознавства, вчителі математики,
класні керівники.
Плідно працювали в обласних творчих групах 17 педагогів закладів освіти міста.
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В рамках модернізації системи підвищення кваліфікації широко використовується нові форми:
дистанційне навчання, електронне навчання, модульне навчання, проєктне навчання, інше.
Підвищився рівень використання ресурсів неформальної освіти у системі додаткової
професійної підготовки педагогів.
У 2019 році у форматі самостійного навчання на тренінгах та дистанційних курсах 379
педагогів закладів освіти міста отримали 1116 сертифікатів. Найбільша кількість сертифікатів
у педагогів ЕНВК №1, ЕЗОШ №4, ЕЗОШ №7, ЕБГ «Гармонія», ДНЗ №12, ДНЗ №5, ДНЗ №15

6.

Формування громадянських та соціальних
компетентностей здобувачів освіти, вмінь і
навичок вирішення конфліктів мирним
шляхом, ненасильницької поведінки та
громадянської позиції

Управлінням та закладами освіти, спільно з правоохоронними органами, службою у справах
дітей щоквартально аналізується стан злочинності та правопорушень серед дітей, з’ясовуються
причини та умови, що сприяють вчиненню ними протиправних дій, визначаються завдання
щодо поліпшення стану справ, проводиться звірка стану правопорушень та злочинності серед
учнівської молоді.
В закладах освіти приділяється належна увага превентивному вихованню, формуванню вмінь
та навичок вирішення конфліктів мирним шляхом. Представники учнівського самоврядування
внесли свій вклад у створення безпечного середовища в школі. Вони стали ініціаторами
впровадження міського правоосвітницького проєкту «СТОП БУЛІНГ!», в рамках якого у
закладах освіти проведені загальношкільні акції «Стоп булінг!», тренінг «Шкільний булінг»
(ЕНВК №1), челендж «Безпечна школа» (ЕЗОШ №4), акції «Ательє добрих справ», «Не кричи
– посміхнись» (ЕНВК №5), реалізовані соціальні проєкти «Тиша, яку всі почують» (ЕЗОШ №2)
та «Однокласники твоїми очима» (ЕЗОШ №7). В ЕБГ «Гармонія» відбувся місячник
«Зупинимо булінг разом, в рамках якого проведені арт-стрит «Ми проти булінгу», флешмоб
«Ми проти булінгу», експрес-гра «Відверта розмова», тренінг «Я – проти булінгу» та ін. Учні
ЕНВК №5 та ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» створили відеоролики «Мій улюблений світ без насилля» та
«Стоп булінг!», в яких висловили своє ставлення до проблеми булінгу.
З метою покращення психологічного клімату в учнівських колективах, створення
доброзичливої атмосфери та попередження конфліктів в освітньому просторі у 2019/2020 н.р.
розпочав свою роботу міський проєкт «Візьмемося за руки, друзі!», в рамках якого
спеціалістами психологічної служби в закладах загальної середньої освіти проводяться
навчання груп здобувачів освіти.
Спеціалістами психологічної служби проводяться різноманітні акції до Всесвітнього дня
ненасилля, Всеукраїнського тижня з протидії булінгу, Європейського дня боротьби з торгівлею
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людьми, Дня толерантності, Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства, Дня без конфліктів. У повсякденній роботі проводяться тематичні
години психолога, відеоперегляди з подальшим обговоренням, тренінги на підвищення
комунікативних і соціальних навичок здобувачів освіти, використовуються такі нові форми
роботи як квести, «Форум-театр», флешмоби, правові лабіринти, фотосети тощо.
У закладах освіти міста впродовж декількох років впроваджуються всеукраїнські
просвітницькі програми «Сімейна розмова», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська
позиція», «Рівний рівному», «Якалка», які направлені на формування у дітей життєвих
компетентностей, необхідних для успішних комунікацій у суспільстві

7.

Створення умов для розвитку обдарованих і
талановитих дітей, їх творчих здібностей і
навичок самостійного наукового пізнання,
самоосвіти та самореалізації

Гуртковою роботою охоплені діти, починаючи з 3-річного віку. Так, у 2019 році із 1928 дітей
від 3-х років і старше, 1393 дошкільники охопленні гуртковою роботою, це складає 72%.
Вихованці гуртків активно беруть участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях тощо.
Забезпечено участь дітей у конкурсах міського та обласного рівнів. Також, вихованці гуртків
активні учасники заходів різної тематики, які проходять у закладах.
У закладах освіти міста відпрацьовано систему пошуку, відбору, творчого розвитку й
педагогічного супроводу обдарованих дітей, оновлено банки даних обдарованих дітей як на
шкільному, так і на міському рівнях.
Інтелектуальні учнівські конкурси – традиційні предметні олімпіади, інтернет-олімпіади,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт МАН, мовознавчі, профорієнтаційні,
інтерактивні конкурси, турніри, ігри спрямовані на створення сприятливих умов для
виявлення, навчання, виховання і самовдосконалення здібних, обдарованих дітей, створення
умов для її гармонійного розвитку.
Щорічно учні та вихованці закладів освіти гідно представляють своє місто на обласних та
всеукраїнських етапах олімпіад, Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних
конкурсах, реалізовуючи свій інтелектуальний потенціал.
Команда учнів закладів загальної середньої освіти міста здобула 41 призове місце в обласному
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 17 навчальних предметів та посіла 9 місце серед
32 команд-учасниць Запорізької області. На Всеукраїнському рівні учениця 10-А класу ЕБЛ
здобула ІІІ місце в олімпіаді з інформаційних технологій.
В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України 27 вихованців стали
переможцями. Команда вихованців ЕМАН втретє посіла 8 місце в загальному рейтингу

49
1

2

3
учнівських команд області.
Свій творчий потенціал успішно реалізують вихованці закладів позашкільної освіти на
різноманітних міжнародних фестивалях, всеукраїнських та обласних конкурсах, змаганнях
займаючи перші та призові місця

8.

Забезпечення
подальшого
розвитку
матеріально-технічного
та
навчальнометодичного забезпечення закладів освіти
шляхом реалізації міської Програми розвитку
системи освіти на 2019-2021роки

Прийнято 3 рішення міської ради від:
- 15.03.2019 №35 «Про хід виконання Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на
2016-2018 роки у 2018 році»;
- 08.08.2019 №26; 23.10.2019 №38 «Про затвердження змін до Програми розвитку системи
освіти міста Енергодара на 2019-2021 роки».
Прийнято 3 рішення виконавчого комітету від:
- 04.07.2019 №173; 23.10.2019 №304 «Про погодження проєкту змін до Програми розвитку
системи освіти міста Енергодара на 2019-2021 роки»;
- 19.09.2019 №252 «Про затвердження основних показників соціально-економічного розвитку
освіти у місті на 2019/2020 навчальний рік».
У 2019 році за потребами закладів освіти здійснено закупівлю медикаментів, миючих засобів,
господарських товарів, фарб, сантехнічного обладнання, електротоварів, шпалер,
канцелярських товарів, паперу, навчальних посібників (класні журнали, журнали гурткової
роботи та ГПД) та підручників.
Для забезпечення організації освітнього процесу придбано:
- меблі для Нової української школи;
- персональні комп’ютери, ноутбуки та інша техніка для початкової школи;
- обладнання для кабінетів шкіл з навчанням мовами національних меншин;
- обладнання ресурсних кімнат в ЕЗОШ №4, в ЕНВК «ЗНЗ І ступеня - ДНЗ» №6.
Для впровадження структурно-організаційної моделі інклюзивного освітнього простору та
всебічного розвитку і соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти
міста (ЕЗОШ №4 та ЕНВК «ЗНЗ - І ступеня ДНЗ» №6) облаштовано та відкрито ресурсні
кімнати. У приміщеннях проведено поточні ремонти та закупівля меблів та обладнання.
Проведено капітальні ремонтні роботи з ремонту м’якої покрівлі будівлі ЕЗОШ №4, ДНЗ №13,
ДНЗ №15, сантехнічного обладнання ДНЗ №14, ЕЗОШ №2, спортивного та ігрового
майданчика ДНЗ №7, ДНЗ №12, ДНЗ №13, ДНЗ №10, ДНЗ №15, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9,
харчоблоку ДНЗ №3, пожежної сигналізації ДНЗ №8, спортивних стадіонів ЕНВК №1, ЕНВК
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№5, актового залу ЕНВК №5.
З метою безперешкодного доступу до Інклюзивно-ресурсного центру реалізовано проєкт
«Реконструкція ганку з облаштуванням пандусу Інклюзивно-ресурсного центру».
В усіх закладах освіти міста проведено профілактичні роботи з повірки систем опалення,
водогону, водовідведення, електромереж. Також, організовано навчання осіб, відповідальних
за електрогосподарство та теплове господарство з подальшою здачею заліку.
До початку опалювального сезону згідно з графіком проведено повірку лічильників,
манометрів. Особлива увага приділяється вчасній та якісній підготовці теплових систем і
мереж до роботи в осінньо-зимовий період. Упродовж літнього періоду проведено щорічне
випробування контуру заземлення будівель, перезарядку вогнегасників, промивку систем
теплопостачання. Також, здійснювалось обслуговування сантехнічного, технологічного,
холодильного обладнання та електропостачання

9.

Координація розробки та контроль виконання Прийнято 5 рішень міської ради від:
заходів міських програм з охорони здоров’я
- 22.02.2019 №20; 08.08.2019 №24; 23.10.2019 №34 «Про затвердження змін до Програми
розвитку та удосконалення медичної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки»;
- 15.03.2019 №25 «Про хід виконання у 2018 році Програми розвитку та удосконалення
медичної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки»;
- 20.12.2019 №4 «Про затвердження Комплексної програми розвитку охорони здоров’я
м.Енергодара на 2020-2022 роки».
Прийнято 6 рішень виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №15 «Про роботу міської Координаційної ради з питань протидії соціальним
хворобам у 2018 році»;
- 21.02.2019 №22; 13.05.2019 №121; 19.09.2019 №256; «Про погодження проєкту змін до
Програми розвитку та удосконалення медичної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки»;
- 21.11.2019 №318 «Про погодження проєкту Комплексної програми розвитку охорони
здоров’я м.Енергодара на 2020-2022 роки»;
- 19.12.2019 №352 «Про погодження проєкту Програми гуманного вирішення проблеми
безпритульних тварин у місті Енергодарі на 2020-2022 роки».
Видано 4 розпорядження міського голови від:
- 20.03.2019 №95-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.06.2018
№187-р «Про затвердження складу міської Координаційної ради з питань протидії соціальним
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хворобам»;
- 21.06.2019 №210-р «Про затвердження складу міської Координаційної ради з питань протидії
соціальним хворобам»;
- 28.08.2019 №273-р «Про затвердження складу міської постійно діючої комісії для вирішення
проблемних питань з утримання тварин у м.Енергодарі»;
- 10.09.2019 №289-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 21.06.2019
№210-р «Про затвердження складу міської Координаційної ради з питань протидії соціальним
хворобам».
Протягом звітного періоду проводився щоквартальний моніторинг витрат бюджетних коштів
на виконання заходів Програми розвитку та удосконалення медичної допомоги у м.Енергодарі
на 2018-2020 роки

10.

Реалізація державної політики у сфері охорони Прийнято 3 рішення міської ради від:
здоров’я
- 22.02.2019 №12 «Про затвердження статуту Державного закладу «Спеціалізована медикосанітарна частина №1» Міністерства охорони здоров’я України в новій редакції»;
- 08.08.2019 №25 «Про затвердження передавального акту державного закладу
«Спеціалізована медико-санітарна частина №1» Міністерства охорони здоров’я України»;
- 23.10.2019 №35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.10.2018 №26 «Про
кандидатури до складу Госпітальної ради».
Прийнято 10 рішень виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №20 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
19.04.2012 №106 «Про план заходів щодо запобігання розповсюдженню вірусних гепатитів у
м.Енергодарі»;
- 21.03.2019 №64 «Про стан захворюваності дитячого населення м.Енергодара»;
- 21.03.2019 №66 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
16.03.2017 №71 «Про комплексний план заходів щодо санітарної охорони м.Енергодара від
карантинних та особливо небезпечних інфекцій на 2017-2020 роки» у 2018 році»;
- 21.03.2019 №67 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
16.03.2017 №72 «Про комплексний план заходів щодо боротьби з інфекційними та
паразитарними захворюваннями, спільними для людей та тварин на 2017-2020 роки у
м.Енергодарі» у 2018 році»;
- 21.03.2019 №69 «Про затвердження розміру денної грошової норми витрат на харчування
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пацієнтів, яким надається медична допомога у відділеннях стаціонару ДЗ «СМСЧ №1»;
- 25.04.2019 №102 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
27.04.2017 №92 «Про затвердження комплексного плану заходів щодо боротьби з ентеробіозом
у м.Енергодарі на 2017-2020 роки» у 2018 році»;
- 25.04.2019 №103 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
27.04.2017 №93 «Про затвердження комплексного плану заходів щодо попередження
захворюваності на малярію у м.Енергодарі на 2017-2020 роки» у 2018 році»;
- 25.04.2019 №104 «Про умови проведення конкурсного відбору та укладання контракту з
керівниками комунальних (некомерційних) підприємств у сфері охорони здоров’я, що
належать до комунальної власності територіальної громади м.Енергодара»;
- 23.05.2019 №138 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 18.05.2017 №139
«Про затвердження комплексного плану заходів щодо профілактики грипу у м.Енергодарі на
2017-2020 роки»;
- 21.11.2019 №319 «Про затвердження розміру денної грошової норми витрат на харчування
пацієнтів, яким надається медична допомога у відділеннях стаціонару КНП «СМСЧ» ЕМР».
Видано розпорядження міського голови від 05.02.2019 №37-р «Про проведення конкурсу на
зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Міський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Енергодарської міської ради».
КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Енергодарської міської ради
продовжено роботу щодо підписання пацієнтами декларацій про вибір лікаря, який надаватиме
первинну медичну допомогу. Станом на 26.12.2019 декларації уклали 85% населення міста.
Відповідно до договору з Національною службою здоров’я України за послуги первинної
медичної ланки з державного бюджету у 2019 році отримано 26095,00 тис.грн.
Завершено роботу щодо реорганізації ДЗ «СМСЧ №1» та переведення колективу до КНП
«Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської міської ради.
Рішенням міської ради від 15.03.2019 №3 «Про заходи щодо передачі цілісного майнового
комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №1» Міністерства
охорони здоров’я України у комунальну власність» створено комісію з питань припинення
діяльності ДЗ «СМСЧ №1» та затверджено статут КНП «СМСЧ» ЕМР у новій редакції, у якій
визначено його правонаступником ДЗ «СМСЧ №1».
На потреби підприємства у 2019 році з міського бюджету виділено кошти у сумі 82239,2

53
1

11.

2

3
тис.грн, з них на ДЗ «СМСЧ №1» – 52623,7 тис.грн, КНП «СМСЧ» – 29615,5 тис.грн. На
виплату заробітної плати всього виділено 26922,1 тис.грн, на потреби гемодіалізу – 5820,4
тис.грн

Сприяння забезпеченню ліками пільгових Прийнято рішення виконавчого комітету від 19.09.2019 №258 «Про затвердження Порядку
категорій населення та надання медичної використання коштів міського бюджету на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими
допомоги учасникам АТО та ООС
засобами окремих груп населення м.Енергодара для амбулаторного лікування».
Видано 5 розпоряджень міського голови від:
- 11.01.2019 №09-р «Про виконання Урядової програми «Доступні ліки» на території
м.Енергодара протягом 2019 року»;
- 18.01.2019 №21-р «Про виконання заходів щодо відшкодування вартості препаратів інсуліну
та цукрознижувальних лікарських засобів для хворих на цукровий діабет за кошти медичної
субвенції протягом 2019 року»;
- 21.03.2019 №97-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.01.2019 №09р «Про виконання Урядової програми «Доступні ліки» на території м.Енергодара протягом
2019 року»;
- 09.08.2019 №252-р «Про зміни у виконанні заходів щодо відшкодування вартості препаратів
інсуліну та цукрознижувальних лікарських засобів для хворих на цукровий діабет за кошти
медичної субвенції протягом 2019 року»;
- 04.11.2019 №334-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 09.08.2019
№252-р «Про зміни у виконанні заходів щодо відшкодування вартості препаратів інсуліну та
цукрознижувальних лікарських засобів для хворих на цукровий діабет за кошти медичної
субвенції протягом 2019 року».
Протягом звітного періоду безкоштовними або пільговими ліками забезпечені пацієнти, хворі
на цукровий діабет, бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання. На забезпечення
пацієнтів інсулінами використано кошти на суму 1988335,34 грн.
До реалізації Урядової програми «Доступні ліки» протягом I кварталу 2019 року залучено 11
аптечних закладів. Тристоронні договори на відшкодування коштів у рамках Урядової
програми укладено на суму 428559,00 грн. Всього у звітному періоді у рамках програми
«Доступні ліки» мешканці міста отримали пільгові ліки:
- у I кварталі за звичайними рецептами (3727) на суму 428524,01 грн;
- у ІІ, ІІІ та ІV кварталах за електронними рецептами (12428) на суму понад 1397,6 тис.грн.
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Медичну допомогу надано 73 учасникам АТО, поглиблений медогляд прийшла 73 особа.
Видано довідки на санаторно-курортне лікування 23 особам, забезпечено стаціонарне
лікування 5 особам.
За кошти міського бюджету виділено 12 путівок для учасників АТО/ООС на суму 93349,28 грн,
з державного бюджету виділено 1 путівку на суму 8760,00 грн

12.

Реалізація державної політики у сфері культури Прийнято 3 рішення міської ради від:
шляхом виконання міської Програми розвитку - 15.03.2019 №34 «Про хід виконання Програми розвитку культури міста Енергодара на 2018культури міста Енергодара на 2018-2022 роки 2022 роки за 2018 рік»;
- 08.08.2019 №27; 22.11.2019 №03 «Про затвердження змін до Програми розвитку культури
міста Енергодара на 2018-2022 роки».
Прийнято 2 рішення виконавчого комітету від 04.07.2019 №172 та від 21.11.2019 №321 «Про
погодження проєкту змін до Програми розвитку культури міста Енергодара на 2018-2022
роки»

13.

Збереження та популяризація національно- В місті існує 7 об’єктів культурної спадщини. На даний час в Переліку об’єктів культурної
культурної спадщини, охорона пам’яток історії спадщини Запорізької області обліковуються:
та культури міста
- братська могила радянських воїнів – охоронний номер – 2.4.4306-2.8.22;
- пам’ятний знак на честь Запорізької ДРЕС – охоронний номер – 4.1.1509-2.8.8;
- пам’ятник Т.Г.Шевченку – охоронний номер на даний час не встановлено, облікові
документи знаходяться у Міністерстві культури.
Пам’ятники та об’єкти культурної спадщини, які мають національне значення, в місті відсутні.
Пам’ятники місцевого значення:
- пам’ятна стела капітану-лейтенанту АПЧ «Курськ» Сергію Логінову;
- пам’ятний знак воїнам-афганцям Цапу В.Д. і Олійнику Ю.А.;
- бюст Р.Г.Хеноху;
- пам’ятний знак на честь ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС;
- меморіальна дошка на честь В.Р.Манзулі;
- пам’ятна дошка на честь Л.О.Плохій;
- пам’ятна стела «Герої нашого часу».
Всі пам’ятки міста зберігаються в належному стані.
Продовжується робота щодо встановлення балансової належності пам’ятників
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Збереження існуючої мережі закладів культури Прийнято 3 рішення міської ради від:
міста, зміцнення матеріально-технічної бази та - 22.02.2019 №17; 08.08.2019 №19 «Про затвердження змін до Програми розвитку Міського
забезпечення повноцінного їх функціонування Палацу культури «Сучасник» на 2018-2022 роки»;
- 15.03.2019 №24 «Про хід виконання у 2018 році Програми розвитку Міського Палацу
культури «Сучасник» на 2018-2022 роки».
Прийнято 4 рішення виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №29; 13.05.2019 №122 «Про погодження проєкту змін до Програми розвитку
Міського Палацу культури «Сучасник» на 2018-2022 роки»;
- 21.02.2019 №30 «Про підтвердження групи за оплатою праці Міського Палацу культури
«Сучасник»;
- 16.07.2019 №187 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Енергодарської
міської ради від 17.08.2017 №208 «Про встановлення вартості платних послуг, які можуть
надаватися Міським Палацом культури «Сучасник» міської ради».
Відділу культури міської ради підпорядковані: дитяча художня школа, дитяча музична школа,
централізована бібліотечна система, художній виставковий зал та розпорядник нижчого рівня
МПК «Сучасник». Протягом звітного року скорочення мережі не відбулось. В
підпорядкованих закладах культури проведено:
- реконструкцію прибудови ДХШ;
- капітальний ремонт системи опалення у центральній бібліотеці;
- поточний ремонт водостоку та покрівлі бібліотеки-філії №4;
- улаштування заземлюючих пристроїв в бібліотеці-філіі №3, №4, центральній бібліотеці, філії
ДХШ, ХВЗ, ДМШ;
- затверджено проєкт на проведення капітального ремонту (термомодернізації) в ДМШ

15.

Забезпечення рівного доступу всіх верств
населення до культурних надбань міста.
Створення умов для більшого залучення дітей
до навчання в школах естетичного виховання

Рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 14.08.2019 №224 «Про
погодження розміру батьківської плати у школах естетичного виховання» встановлено
плановий контингент учнів:
- в дитячій музичній школі – 350 учнів;
- в дитячій художній школі – 500 учнів.
В школах естетичного виховання міста безкоштовно навчається 169 учнів (ДХШ – 84, ДМШ –
85).
Протягом звітного періоду на базі ДМШ працювало зональне методичне об’єднання, до складу
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якого входять дитячі музичні школи Кам’янсько-Дніпровського, Михайлівського,
Василівського, Великобілозерського районів.
Протягом звітного періоду 71 учень ДМШ взяв участь у всеукраїнських, міжнародних,
обласних, регіональних міських конкурсах, 63 з них зайняли призові місця.
226 учнів ДХШ взяли участь у всеукраїнських, міжнародних, обласних, регіональних міських
конкурсах, з них 51 учень зайняв призові місця. Окрім участі в конкурсах, роботи учнів ДХШ
постійно беруть участь у виставках різних рівнів.
51 учень ДХШ взяв участь у пленері «Зірка морів – Біле місто 2019» м.Балчик, Болгарія;
У листопаді на базі ДХШ для учнів молодших та старших класів проведено майстер-клас з
техніки серіографія професором кафедри «Дизайн» університету Коперника (Польща)
Крестиною Гарсткой-Саран

16.

Сприяння поліпшенню стану поповнення та Комп’ютерною технікою обладнані 5 бібліотек ЦБС, всього у наявності 25 комп’ютерів, всі
збереження бібліотечних фондів
підключено до мережі Інтернет, обладнані 5 точок безпровідного доступу до мережі Інтернет.
Доступ до мережі Інтернет надавався безкоштовно.
Продовжувалося поповнення і редагування електронного каталогу. Станом на 01.12.2019
бібліотеки централізованої бібліотечної системи відвідало 12467 читачів.
Протягом 2019 року до фондів бібліотек надійшло 3757 книг, за бюджетні кошти – 1697
екземплярів на суму 241916,90 грн.
Здійснено передплату 278 комплектів періодичних видань на 2020 рік на суму 124220,57 грн

17.

Розвиток музейної справи ти виставкової Протягом звітного періоду у ХВЗ працювало 18 стаціонарних виставок та 2 пересувні.
діяльності
Проведено лекторії для старшокласників до Дня Соборності України, Дня пам’яті жертв
Голодомору в Україні.
Для дітей молодших класів працює «Весела школа етикету» та «Казка в скриньці»;
проводиться виховних захід «Моя Україна. Традиції та звичаї українського народу».
Музейний фонд складає 414 одиниць

18.

Розширення взаємодії установ культури з
громадськими організаціями, національнокультурними
товариствами,
творчими
спілками, засобами масової інформації

За участю громадських ініціатив відділом культури міської ради проведено:
- майстер-клас, тренінг та дискотека для дітей ГО «Енергодарський молодіжний клуб польської
культури ім. Генріка Сенкевича»;
- творчий вечір літературного клубу «Резонанс» до 205-річчя з дня народження Т.Шевченка;
- навчальний тренінг «Громадський бюджет»;
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- захід ГО «Енергодарський молодіжний клуб польської культури ім. Генріка Сенкевича» до
Дня Конституції Польщі;
- виступ музичних груп «Білі крила» та «Джонатан Кристофер» в рамках святкування дня
міста;
- спільний проєкт ХВЗ та галереї «Артблок» – виставка з фондів;
- спільний проєкт до Дня міста з ГО «Школа свідомого батьківства «Лелека»: ярмарок
солодощів, виставка дитячих малюнків, тренінг «Що це за сміття», буккроссинг, мехенді;
майстер-класи з гончарства, малювання піском, дискотека; змагання на вілобігах, самокатах,
велосипедах;
- дискотека «Шоу мильних кульок» з ГО «Ми&Разом»;
- квест «Моє місто» з ГО «Ми&Разом»;
- фестиваль «Холі» – свято фарб на міському пляжі «Сонячний»;
- фестиваль піску «Я люблю свою країну» з ГО «Ми&Разом»;
- майстер-клас «Піщана пляшка». Малювання піском на столі «Піщані фантазії» з ГО
«Ми&Разом»;
- парад вишиванок з ГО «Об’єднання учасників АТО та волонтерів «Передова»;
- церемонія нагородження переможців конкурсу «Людина року 2019» з ГО «ЗМІшні люди»

Реалізація державної молодіжної, сімейної та Прийнято 3 рішення виконавчого комітету від:
ґендерної політики
- 21.02.2019 №14 «Про організацію доставки призовників на обласний збірний пункт під час
проведення призову навесні 2019 року»;
- 21.03.2019 №82 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Енергодарської міської
ради від 21.02.2019 №14 «Про організацію доставки призовників на обласний збірний пункт
під час проведення призову навесні 2019 року»;
- 14.08.2019 №223 «Про організацію доставки призовників на обласний збірний пункт під час
проведення призову восени 2019 року».
Видано 3 розпорядження міського голови від:
- 12.03.2019 №82-р «Про затвердження складу Координаційної ради з питань молодіжної,
сімейної і гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми»;
- 23.04.2019 №139-р «Про призначення уповноваженої особи з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- 03.05.2019 №156-р «Про визначення уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав
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та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі у
виконавчому комітеті Енергодарської міської ради».
За звітний період проведено 2 засідання Координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання дітей та молоді та засідання Координаційної ради з питань
молодіжної, сімейної і ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі
людьми.
Забезпечено участь:
- жінок міста у церемонії нагородження переможниць обласного конкурсу «Господиня свого
краю»;
- багатодітної матері С.Ободовської в урочистій церемонії нагородження жінок, яким Указом
Президента України присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», з нагоди Дня матері;
- О.Панасенка та В.Міщука у церемонії нагородження переможців обласного конкурсу «Батько
року» до Всенародного Дня Батька;
- команди «НеДоГумору - 5х5» у ХХІV Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких
команд КВК «ЖАРТ-ПТИЦЯ» (м.Затока Одеська область);
- учня ЕНВК №5 Данила Костенка у відбірковому зональному турі обласного молодіжного
фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад 2019»;
- Михайла Панкратова в обласному дитячому конкурсі малюнків та фоторобіт «Світ без
насилля»

20.

Забезпечення виконання заходів міської
Комплексної програми підтримки дітей,
молоді, сім’ї та ґендерного паритету на 20162019 роки

Прийнято 2 рішення міської ради від:
- 15.03.2019 №29 «Про хід виконання Комплексної міської програми підтримки дітей, молоді,
сім’ї та ґендерного паритету на 2016-2019 у 2018 році»;
- 23.10.2019 №24 «Про затвердження Комплексної міської програми оздоровлення та
відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, ґендерного паритету та протидії торгівлі людьми на
2020-2022 роки».
Прийнято рішення виконавчого комітету від 19.09.2019 №257 «Про погодження проєкту
Комплексної міської програми оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді,
ґендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2020-2022 роки».
Видано 21 розпорядження міського голови від:
- 17.01.2019 №18-р «Про проведення міського конкурсу «Хіп хоп ринг 2019»;
- 13.03.2019 №85-р «Про проведення міського конкурсу до Дня сміху»;
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- 01.04.2019 №112-р «Про проведення заходу, присвяченого Дню здоров’я»;
- 15.04.2019 №131-р «Про проведення міського конкурсу «Молодь за здоровий спосіб життя»;
- 24.04.2019 №141-р «Про проведення святкового заходу, присвяченого до Міжнародного дня
сім’ї»;
- 24.04.2019 №142-р «Про проведення міського конкурсу «Жінка року»;
- 14.05.2019 №166-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 24.04.2019
№141-р «Про проведення святкового заходу, присвяченого до Міжнародного дня сім’ї»;
- 22.05.2019 №173-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 24.04.2019
№142-р «Про проведення міського конкурсу «Жінка року»;
- 27.05.2019 №176-р «Про організацію екскурсійної поїздки для дітей з багатодітних сімей,
присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей»;
- 20.06.2019 №204-р «Про проведення святкових заходів до Дня молоді»;
- 15.08.2019 №267-р «Про організацію екскурсійної поїздки до м.Запоріжжя на о.Хортиця для
талановитих і обдарованих дітей та молоді»;
- 05.09.2019 №281-р «Про проведення Дня туризму»;
- 05.09.2019 №282-р «Про участь у ХХІV Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких
команд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ»;
- 24.09.2019 №302-р «Про організацію екскурсійної поїздки для скаутів, присвяченої до Дня
захисника України»;
- 30.09.2019 №309-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 24.09.2019
№302-р «Про організацію екскурсійної поїздки для скаутів, присвяченої до Дня захисника
України»;
- 01.10.2019 №312-р «Про проведення зонального відбіркового туру обласного молодіжного
фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад»;
- 03.10.2019 №315-р «Про проведення міського заходу щодо підготовки молоді до сімейного
життя»;
- 25.10.2019 №329-р «Про проведення міських заходів до Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства»;
- 26.11.2019 №361-р «Про проведення заходу, присвяченого Дню Святого Миколая»;
- 26.11.2019 №362-р «Про організацію екскурсії для дітей із багатодітних сімей до м.Запоріжжя
у дитячий центр відпочинку і розваг FLY PARK»;
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- 12.12.2019 №380-р «Про організацію проведення новорічних та різдвяних свят для дітей з
багатодітних сімей»

21.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, Прийнято рішення виконавчого комітету від 23.07.2019 №198 «Про затвердження Порядку
які потребують особливої соціальної уваги та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих
підтримки
закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів міського бюджету».
Видано 7 розпоряджень міського голови від:
- 31.05.2019 №184-р «Про направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ «Лазурна райдуга»;
- 20.06.2019 №203-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 31.05.2019
№184-р «Про направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на
оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ «Лазурна райдуга»;
- 20.06.2019 №205-р «Про направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ «Меотіда»;
- 25.06.2019 №213-р; 08.07.2019 №224-р «Про внесення змін до розпорядження міського
голови від 20.06.2019 №205-р «Про направлення дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ «Меотіда»;
- 02.07.2019 №219-р «Про призначення особи з питань підбору та направлення дітей на
оздоровлення та відпочинок»;
- 31.07.2019 №245-р «Про направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ «Лісова пісня».
У 2019 році направлено на оздоровлення 164 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування; дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; дітей, які
перебувають в складних життєвих обставинах, з них: 34 – за рахунок коштів державного
бюджету, 69 – обласного бюджету, 61 – місцевого бюджету. До УДЦ «Молода гвардія»
(м.Одеса) направлено на оздоровлення та відпочинок 16 дітей, до МДЦ «Артек» (м.Київ) – 18
дітей

22.

Координація діяльності місцевих органів
виконавчої влади, виконавчих органів міської
ради, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності у вирішенні питань соціального
захисту прав дітей та організації роботи із

Прийнято 4 рішення міської ради від:
- 15.03.2019 №21 «Про хід виконання міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2017-2018 роки»;
- 23.10.2019 №7 «Про затвердження положення про службу у справах дітей Енергодарської
міської ради»;
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та - 23.10.2019 №25 «Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа у м.Енергодарі на 2019-2021
роки»;
- 20.12.2019 №11 «Про затвердження змін до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа у м.Енергодарі на 20192020 роки».
Прийнято 55 рішень виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №55; 21.03.2019 №85; 16.07.2019 №190 «Про згоду на реєстрацію місця
проживання дитини, яка влаштована під опіку»;
- 21.02.2019 №56 «Про згоду на госпіталізацію дитини до психіатричного закладу»;
- 21.02.2019 №57 «Про надання попереднього дозволу на реалізацію квартири»;
- 21.02.2019 №58; 25.04.2019 №119 «Про затвердження висновку служби у справах дітей
Енергодарської міської ради про підтвердження місця проживання дитини для його
тимчасового виїзду за межі України»;
- 21.02.2019 №59; 21.03.2019 №87; 25.04.2019 №116; 23.05.2019 №149; 23.05.2019 №154;
16.07.2019 №191; 17.10.2019 №299; 21.11.2019 №337; 19.12.2019 №381 «Про дозвіл на
оформлення договору дарування»;
- 21.03.2019 №86; 25.04.2019 №117; 23.07.2019 №213; 17.10.2019 №298 «Про встановлення
порядку спілкування з дитиною»;
- 21.03.2019 №88 «Про дозвіл на оформлення договору міни»;
- 21.03.2019 №89; 25.04.2019 №118; 23.05.2019 №150 «Про відчуження житла»;
- 25.04.2019 №120; 19.09.2019 №273; 19.12.2019 №382 «Про відчуження та придбання житла»;
- 23.05.2019 №151 «Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів»;
- 23.05.2019 №155; 23.07.2019 №216; 17.10.2019 №300 «Про дозвіл на відчуження житла»;
- 23.07.2019 №212 «Про дозвіл на одержання свідоцтва про право власності на частку у
спільному майні подружжя»;
- 07.08.2019 №218 «Про створення комісії щодо спрямування субвенції з державного бюджету
на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та виплату грошової
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компенсації за належні для отримання житлові приміщення»;
- 14.08.2019 №240 «Про відмову щодо здійснення правочину дарування житла»;
- 14.08.2019 №241 «Про дозвіл на одержання свідоцтва про право власності на частку грошових
вкладень»;
- 14.08.2019 №244; 19.09.2019 №274; 21.11.2019 №342 «Про призначення опікуна над майном
дитини»;
- 14.08.2019 №245 «Про дозвіл на відчуження і придбання житла»;
- 14.08.2019 №246; 21.11.2019 №344; 19.12.2019 №383 «Про надання дозволу на укладення
угоди про розподіл спадкового майна»;
- 19.09.2019 №268 «Про дозвіл на відчуження житлового будинку та земельних ділянок»;
- 19.09.2019 №269 «Про дозвіл на відчуження частки власності»;
- 19.09.2019 №275 «Про збереження житла за дитиною»;
- 17.10.2019 №279 «Про погодження проєкту Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа в м.Енергодарі на 2019-2021
роки»;
- 17.10.2019 №301 «Про дозвіл на оформлення свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу»;
- 23.10.2019 №312 «Про державну реєстрацію новонародженої дитини, покинутої у
пологовому будинку»;
- 21.11.2019 №336 «Про надання згоди на влаштування та поселення до будинку-інтернату
психоневрологічного типу недієздатного»;
- 21.11.2019 №339 «Про направлення дитини, позбавленої батьківського піклування, до
державного закладу»;
- 21.11.2019 №340 «Про згоду на проведення психіатричного огляду дитини»;
- 21.11.2019 №341 «Про виведення із складу прийомної сім’ї дитини, позбавленої
батьківського піклування»;
- 21.11.2019 №343 «Про надання дозволу на право власності на частку у спільному майні
подружжя»;
- 21.11.2019 №345 «Про дозвіл на вчинення правочину неповнолітнім»;
- 19.12.2019 №357 «Про погодження проєкту змін до Програми забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Енергодарі на
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2019-2021 роки»;
- 19.12.2019 №377 «Про відмову у наданні дозволу на відчуження частки власності».
Видано 12 розпоряджень міського голови від:
- 22.03.2019 №100-р; 20.06.2019 №206-р; 25.06.2019 №211-р; 04.09.2019 №280-р; 05.09.2019
№283-р; 19.09.2019 №299-р; 18.11.2019 №350-р; 12.12.2019 №379-р «Про одноразову допомогу
особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яка досягла 18-річного віку»;
- 16.05.2019 №170-р «Про затвердження складу експертної комісії служби у справах дітей
міської ради»;
- 08.08.2019 №251-р «Про затвердження складу комісії щодо спрямування субвенції з
державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та виплату
грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення»;
- 15.08.2019 №268-р «Про виділення грошових коштів на придбання шкільної та спортивної
форми для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- 09.10.2019 №319-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 08.08.2019
№251-р «Про затвердження складу комісії щодо спрямування субвенції з державного бюджету
на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та виплату грошової
компенсації за належні для отримання житлові приміщення».
Проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 138 питань, в
тому числі 115 заяв громадян. Затверджено 1127 індивідуальних планів соціального захисту
дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей. Розглянуто 92 матеріали про
постановку на облік та зняття з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Проведено семінар-нараду для фахівців управління освіти, науково-методичного центру,
адміністрації закладів загальної середньої освіти міста та інспекторів з охорони дитинства на
громадських засадах з актуальних питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, удосконалення роботи з раннього виявлення дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах, та роботи з ними

23.

Забезпечення

якісного

альтернативного Спеціалістами служби у справах дітей міської ради взято участь у прямій телефонній лінії з
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без теми «Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
створення патронатної сім’ї», на особистому прийомі громадян надано консультації з даного
питання

24.

Забезпечення реалізації Національної стратегії З нагоди Дня усиновлення в Україні забезпечено участь делегації від м.Енергодара (17 осіб) в
реформування системи інституційного догляду обласних заходах (концертний зал ім.Глінки, м.Запоріжжя). Грамотою Запорізької ОДА
та виховання дітей на 2017-2026 роки
нагороджено батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу Оксану та Олексія
Булдакових. Почесними грамотами служби у справах дітей ОДА та пам’ятними подарунками
відзначені троє опікунів. Для 17 дітей, які усиновлені та перебувають під опікою, в ДРЦ
«Островок» організовано ігрову розважальну програму та солодкий стіл. З міського бюджету
витрачено 9900,00 грн

25.

Виконання заходів Програми з реалізації Прийнято 2 рішення міської ради від:
Конвенції ООН про права дитини на 2017-2020 - 15.03.2019 №22 «Про хід виконання міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права
роки
дитини на 2017-2020 роки у 2018 році»;
- 23.10.2019 №28 «Про затвердження змін до міської Програми з реалізації Конвенції ООН про
права дитини на 2017-2020 роки».
Прийнято рішення виконавчого комітету від 19.09.2019 №255 «Про погодження проєкту змін
до міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2020 роки».
Видано 3 розпорядження міського голови від:
- 22.05.2019 №174-р «Про заходи щодо підготовки та святкування у місті Міжнародного дня
захисту дітей»;
- 08.11.2019 №341-р «Про організацію екскурсійної поїздки до м.Запоріжжя дітей, які
перебувають на обліку служби у справах дітей міської ради»;
- 17.12.2019 №385-р «Про організацію новорічних та різдвяних свят для дітей, які перебувають
на обліку служби у справах дітей міської ради».
У 2019 році з міського бюджету витрачено:
- на проведення святкових заходів до Міжнародного дня захисту дітей – 13900,00 грн;
- на екскурсійну поїздку до м.Запоріжжя дітей, які перебувають на обліку служби у справах
дітей міської ради (30 дітей) – 26800,00 грн;
- на організацію новорічних та різдвяних свят для дітей, які перебувають на обліку служби у
справах дітей міської ради – 18900,00 грн
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Прийнято 24 рішення виконавчого комітету від:
- 21.02.2019 №53; 16.07.2019 №188; 14.08.2019 №242; 21.11.2019 №338; 19.12.2019 №378 «Про
надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»;
- 21.02.2019 №54; 21.03.2019 №83; 16.07.2019 №189 «Про заяви громадян з питань опіки»;
- 21.02.2019 №60 «Про внесення змін до п.2 ч.І рішення виконавчого комітету Енергодарської
міської ради від 22.09.2005 №171 «Про заяви громадян з питань опіки та піклування» зі змінами
та доповненнями»;
- 21.03.2019 №84 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Енергодарської міської
ради від 20.12.2018 №358 «Про заяви громадян з питань опіки»;
- 25.04.2019 №115 «Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»;
- 23.05.2019 №152 «Про припинення функціонування прийомної сім’ї»;
- 23.05.2019 №153 «Про влаштування дитини-сироти на виховання та спільне проживання до
дитячого будинку сімейного типу»;
- 23.07.2019 №197 «Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому
комітеті міської ради»;
- 23.07.2019 №211 «Про згоду на реєстрацію місця проживання дитини, яка влаштована до
дитячого будинку сімейного типу»;
- 23.07.2019 №214 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
20.02.2014 №57 «Про надання та втрату статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування»;
- 23.07.2019 №215 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
20.02.2014 №58 «Про призначення та припинення опіки»;
- 14.08.2019 №243; 19.09.2019 №271 «Про призначення піклувальника над дитиною»;
- 19.09.2019 №270 «Про надання статусу дитини-сироти»;
- 19.09.2019 №272 «Про створення прийомної сім’ї та влаштування малолітнього на виховання
та спільне проживання»;
- 17.10.2019 №297; 19.12.2019 №379 «Про призначення опікуна над дитиною»;
- 19.12.2019 №380 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
14.08.2019 №242 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування».
Видано розпорядження міського голови від 30.07.2019 №240-р «Про затвердження складу
опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради».
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На первинний облік поставлено 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Дитячий будинок сімейного типу поповнено 1 дитиною. Створено прийомну сім’ю, в яку
влаштовано 1 дитину. В сімейних формах виховання перебуває 77 дітей, що складає 95,1% від
загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей

27.

Забезпечення виконання заходів міської Прийнято 3 рішення міської ради від:
Програми розвитку системи соціальних послуг - 15.03.2019 №23 «Про хід виконання Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей,
для сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки
дітей та молоді на 2017-2021 роки у 2018 році»;
- 23.10.2019 №8 «Про затвердження Положення про Енергодарський міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції»;
- 23.10.2019 №27 «Про затвердження змін до Програми розвитку системи соціальних послуг
для сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки».
Прийнято рішення виконавчого комітету від 14.08.2019 №227 «Про погодження проєкту змін
до Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді на 2017-2021
роки».
Згідно з Програмою у 2019 році проведено:
- виїзні екскурсії для осіб з інвалідністю (47,6 тис.грн);
- рекреаційний відпочинок біля моря для 37 осіб з інвалідністю (122,7 тис.грн);
- облаштування кімнати фізичної реабілітації (189,47 тис.грн);
- придбання обладнання для занять клієнтів ЦСССДМ з дефектологом-логопедом (13,84
тис.грн);
- придбання новорічних подарунків для осіб з інвалідністю та дітей з сімей учасників АТО
(59,28 тис.грн).
Змінами до Програми передбачено збільшення фінансування завдань і заходів на 296,9 тис.грн
у 2020 році

28.

Надання соціальних послуг у відповідності до За 2019 рік надано:
Державних стандартів
- 53 послуги соціального супроводу сімей у складних життєвих обставинах;
- 17 послуг консультування;
- 483 послуги соціальної профілактики;
- 81 послуга соціальної адаптації;
- 4 послуги кризового та екстреного втручання;
- 1 послуга влаштування до сімейних форм виховання
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Соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які Протягом звітного періоду на обліку ЕМ ЦСССДМ перебували 223 сім’ї в складних життєвих
перебувають у складних життєвих обставинах обставинах, в яких виховуються 292 дитини. Сім’ям надано 53 послуги соціального супроводу,
та потребують сторонньої допомоги
223 послуги соціальної профілактики

30.

Забезпечення фізично-оздоровчої роботи у Видано розпорядження міського голови від 19.03.2019 №93-р «Про організацію і проведення
навчально-виховній та виробничій сфері
навчально-польових занять (зборів) за навчальною програмою предмета «Захист Вітчизни» з
юнаками випускних класів закладів освіти м.Енергодара у 2019 році».
За звітний період проведено:
- спортивні заходи (чемпіонати, першості, кубки, фестивалі) для спортсменів, зайнятих в
спортивних секціях, з таких видів спорту: міні-футбол, футбол, гімнастика, волейбол, бокс,
веслування, боротьба вільна, легка атлетика, спортивний туризм, кіокушин-кан карате до,
таїландський бокс, стрітбол, баскетбол, шахи, вітрильний спорт;
- загальноміські масові фізкультурно-спортивні заходи для всіх верств населення з доступних
видів спорту, спортивні свята, фестивалі, меморіали, турніри, присвячені знаменним датам в
житті міста, країни, іменитим та почесним людям міста;
- спартакіаду школярів з 5 видів спорту (9 змагань): футбол (хлопці), волейбол (хлопці,
дівчата), баскетбол (хлопці, дівчата), настільний теніс, легка атлетика;
- спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя», фізкультурно-оздоровчий
патріотичний фестиваль «Козацький гарт», взяло участь близько 4,5 тис. осіб;
- військово-спортивне свято серед учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти
міста, присвячене закінченню навчально-польових зборів та військово-спортивні ігри, взяло
участь 160 учнів;
- спартакіаду ВП ЗАЕС із 17 видів спорту (міні-футбол, нарди, баскетбол, жим штанги, легка
атлетика, шашки, пляжний волейбол, перетягування канату, настільний теніс, гирі, плавання,
волейбол, міні-футбол ветерани, дартс, шахи, бадмінтон), взяло участь більше 2 тис. осіб

31.

Забезпечення проведення міських змагань з
різних видів спорту та участі спортсменів міста
у змаганнях обласних, національних і
міжнародних рівнів

Видано розпорядження міського голови від 17.05.2019 №171-р «Про участь у IX обласній
Спартакіаді серед збірних команд посадових осіб органів місцевого самоврядування та
депутатів міських рад».
Збірні команди міста взяли участь у 102 спортивних заходах обласного та всеукраїнського
рівня, з таких видів спорту: бокс, міні-футбол, волейбол, боротьба вільна, кіокушин-кан карате
до, таїландський бокс, веслування, футбол, шахи, пауерліфтинг, легка атлетика та ін. У
спортивних заходах взяли участь 1093 спортсмена
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Здійснення перевірок стану спортивних споруд Протягом 2019 року проведено перевірки готовності спортивних споруд міста до роботи у
та
навчально-тренувальної
роботи
в весняно-літній (березень) та осінньо-зимовий (жовтень) періоди. За результатами перевірок
спортивних закладах міста
спортивні споруди міста знаходяться в задовільному стані, відповідають правилам і нормам
техніки безпеки, охорони здоров’я, пожежної безпеки і нормам оснащення первинними
засобами пожежогасіння

33.

Забезпечення виконання заходів Програми Прийнято 4 рішення міської ради від:
розвитку фізичної культури та спорту в - 22.02.2019 №19; 08.08.2019 №20; 20.12.2019 №14 «Про затвердження змін до Програми
м.Енергодарі на 2017-2020 роки
розвитку фізичної культури та спорту у м.Енергодарі на 2017-2020 роки»;
- 15.03.2019 №27 «Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у
м.Енергодарі на 2017-2020 роки за 2018 рік».
Прийнято 3 рішення виконавчого комітету від 21.02.2019 №24; 25.04.2019 №105; 21.11.2019
№322 «Про погодження проєкту змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту у
м.Енергодарі на 2017-2020 роки».
Видано 5 розпоряджень міського голови від:
- 21.01.2019 №23-р «Про створення Координаційної ради з питань розвитку фізичної культури
та спорту в м.Енергодарі»;
- 12.02.2019 №47-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 21.01.2019 №23р «Про створення Координаційної ради з питань розвитку фізичної культури та спорту в
м.Енергодарі»;
- 14.02.2019 №55-р «Про відзначення грошовими персональними виплатами спортсменів
м.Енергодара»;
- 07.05.2019 №157-р «Про забезпечення проведення культурно-спортивних заходів»;
- 10.09.2019 №288-р «Про заходи щодо відзначення у місті Дня фізичної культури і спорту»

34.

Реалізація державної політики у сфері архівної Прийнято 2 рішення виконавчого комітету від:
справи і діловодства в місті
- 19.12.2019 №347 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
20.12.2018 №333 «Про забезпечення збереженості документів у 2019 році в установахджерелах формування Національного архівного фонду»;
- 19.12.2019 №349 «Про забезпечення збереженості документів у 2020 році в установахджерелах формування Національного архівного фонду».
Видано 7 розпоряджень міського голови від:
- 04.01.2019 №01-р «Про призначення осіб, відповідальних за роботу з архівними

69
1

2

3
документами»;
- 06.02.2019 №39-р «Про проведення контрольних та тематичних перевірок стану діловодства
та архівної справи в установах, у діяльності яких не утворюються документи Національного
архівного фонду»;
- 06.02.2019 №40-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04.01.2019
№01-р «Про призначення осіб, відповідальних за роботу з архівними документами»;
- 18.11.2019 №349-р «Про уточнення, затвердження та подання зведених номенклатур справ на
2020 рік установами-джерелами формування НАФ»;
- 08.11.2019 №338-р «Про складання та надання паспортів архівів/архівних підрозділів
установ-джерел формування Національного архівного фонду»;
- 08.11.2019 №339-р «Про надання звітно-планової документації архівів/архівних підрозділів
установ-джерел формування Національного архівного фонду»;
- 18.11.2019 №349-р «Про уточнення, затвердження та подання зведених номенклатур справ на
2020 рік установами-джерелами формування НАФ».
Проведено упорядкування архівних документів у 18 установах-джерелах формування НАФ
загальною кількістю 4018 справ. Прийнято на зберігання 649 справ управлінської документації
від 18 установ-джерел формування НАФ. Передано на постійне зберігання до Державного
архіву Запорізької області 2 фонди загальною кількістю 327 справ. Проведено 15 засідань
експертної комісії архівного відділу, на яких розглянуто та схвалено 136 документів установ
міста загальною кількістю 39628 справ; подано на розгляд експертно-перевірної комісії
Державного архіву Запорізької області та погоджено ЕПК 68 документів установ-джерел
формування НАФ загальною кількістю 25836 справ. Проведено 10 перевірок стану діловодства
та архівної справи в установах-джерелах формування НАФ (2 – комплексні, 4 – контрольні та
4 – тематичні). Проведено 2 міські семінари з актуальних питань архівної справи та діловодства

35.

Реалізація завдань, передбачених обласною
Програмою здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів НАФ та таких, що
підлягають включенню до нього, на 2009-2019
роки

На виконання завдань обласної Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів Національного архівного фонду на 2009-2019 роки, протягом звітного року
проведено перевіряння документів НАФ 5 фондів загальною кількістю 1975 одиниць
зберігання. Пошкоджених справ, фактів утрати чи незаконного знищення не виявлено
V. Основні організаційно-масові заходи
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Організація роботи та проведення засідань Відповідно до Переліку консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, створених
консультативних,
дорадчих
та
інших при міському голові, виконавчому комітеті, міській раді на обліку перебували:
допоміжних органів виконавчого комітету станом на 01.01.2019 – 80 од.;
міської ради
станом на 01.01.2020 – 79 од.
Протягом року вилучено з переліку – 3 од., внесено – 2 од.

2.

Організаційне та інформаційне забезпечення
проведення масових заходів щодо відзначення
міжнародних, державних, професійних, інших
свят та пам’ятних дат, конкурсів, змагань та
інше

Видано 29 розпоряджень міського голови від:
- 15.01.2019 №11-р «Про відзначення у місті Енергодарі Дня Соборності України»;
- 21.01.2019 №22-р «Про відзначення в місті Енергодарі Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав та 30-ї річниці від дня виведення військ колишнього Союзу РСР
з Афганістану»;
- 12.02.2019 №48-р «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв Небесної
Сотні»;
- 12.02.2019 №49-р «Про відзначення 20-річного ювілею громадської жіночої організації
«Творче об’єднання «Україночка»;
- 12.02.2019 №50-р «Про організацію та проведення у місті Енергодарі заходів до Дня
працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення»;
- 18.02.2019 №61-р «Про організацію та проведення у місті Енергодарі святкових заходів до
Міжнародного жіночого дня»;
- 22.02.2019 №63-р «Про заходи з підготовки та відзначення 205-ї річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка»;
- 04.03.2019 №79-р «Про організацію та проведення заходів до Дня Національної гвардії
України у місті Енергодарі»;
- 10.04.2019 №125-р «Про заходи з підготовки та відзначення у місті Енергодарі Дня пам’яті
та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»;
- 10.04.2019 №126-р «Про проведення міської виставки собак»;
- 22.04.2019 №138-р «Про відзначення 20-річного ювілею зразкового ансамблю танцю
«Ельдорадо»;
- 11.05.2019 №162-р «Про заходи щодо святкування Дня міста»;
- 14.05.2019 №164-р «Про святкові заходи щодо відзначення Дня медичного працівника та 44ї річниці ДЗ «СМСЧ №1»;
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- 28.05.2019 №180-р «Про внесення доповнень та змін до розпорядження міського голови від
11.05.2019 №162-р «Про заходи щодо святкування Дня міста»;
- 28.05.2019 №181-р «Про проведення заходів, присвячених Дню скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні»;
- 05.06.2019 №192-р «Про заходи щодо святкування 23-ї річниці Конституції України»;
- 27.06.2019 №216-р «Про організацію та проведення заходів до Дня Національної поліції
України у місті Енергодарі»;
- 30.07.2019 №241-р «Про відзначення у місті Дня будівельника»;
- 12.08.2019 №254-р «Про заходи щодо відзначення у місті Енергодарі Дня Державного
Прапора України та 28-ї річниці незалежності України»;
- 12.08.2019 №255-р «Про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек»;
- 06.09.2019 №285-р «Про відзначення у м.Енергодарі Дня працівників освіти»;
- 03.10.2019 №317 «Про відзначення Дня захисника України у місті Енергодарі»;
- 22.10.2019 №324-р «Про підготовку та відзначення 35-річного ювілею народного театру МПК
«Сучасник» міської ради»;
- 22.10.2019 №325-р «Про відзначення Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів
народного мистецтва та 40-річного ювілею МПК «Сучасник» міської ради»;
- 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»;
- 25.11.2019 №359-р «Про відзначення Дня Збройних Сил України у місті Енергодарі»;
- 25.11.2019 №360-р «Про відзначення у місті Енергодарі Дня місцевого самоврядування»;
- 04.12.2019 №374-р «Про відзначення Дня енергетика»;
- 12.12.2019 №381-р «Про заходи щодо проведення новорічних та різдвяних свят у місті
Енергодарі»

Забезпечення прозорості та відкритості Видано розпорядження міського голови від 25.07.2019 №237-р «Про затвердження Переліку
діяльності органів місцевого самоврядування наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, та організацію роботи
з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних апарату Енергодарської міської ради та її
виконавчого комітету, виконавчих органів ради».
Щоденно на офіційному сайті міської ради висвітлюється інформація про актуальні події
загальноміського значення, діяльність міського голови та виконавчих органів ради.
Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади
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та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» на сторінках
щотижневого видання «РОСТ» оприлюднювалися рішення Енергодарської міської ради,
виконавчого комітету, розпорядження міського голови.
Протягом звітного періоду проведено:
06.02 – брифінг міського голови П.Музики з питання реформування медичної галузі у
м.Енергодарі;
22.05 – брифінг за участю заступника міського голови А.Терентьєва та т.в.о. директора КНП
«СМСЧ» А.Бредихіна з питання роботи СМСЧ;
09.09 – брифінг за участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради А.Терентьєва з питання роботи Центру надання первинної медико-санітарної допомоги

4.

Забезпечення реалізації громадянами їх права
на місцеве самоврядування при прийнятті
важливих рішень з питань місцевого значення
(організація опитування громадської думки,
проведення громадських слухань та інші
форми активності громадян)

Видано розпорядження міського голови від 25.04.2019 №144-р «Про затвердження Плану
міських заходів із реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2019 рік».
Протягом звітного періоду проведено:
05.04 – відкрите громадське обговорення проєктів планових тарифів КП «Тепловодоканал» на
послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення та опалення;
08.05 – збори за участю депутатів міської ради, громадськості, жителів міста з питання щодо
встановлення тарифів для КП «Тепловодоканал»;
15.05 – громадське обговорення вартості та економічного обґрунтування проєктів планових
тарифів КП «Чисте місто» на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів у
м.Енергодарі.
25.06 – засідання круглого столу за участю представників влади та громадськості з питання
щодо обґрунтованості тарифів на послуги КП «Тепловодоканал»

5.

Організаційно-методичне
забезпечення 10.05 – зустріч міського голови П.Музики з представниками ГО «Громадський контроль» з
зустрічей керівництва з лідерами міських питання встановлення тарифів на послуги КП «Тепловодоканал»
організацій політичних партій та громадських
організацій з метою залучення громадськості
до вирішення нагальних проблем міста

6.

Удосконалення роботи з розгляду звернень Прийнято 4 рішення виконавчого комітету від:
громадян відповідно до Указу Президента - 17.01.2019 №02 «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2019 році»;
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України «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування»

3
- 21.02.2019 №18 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
25.01.2018 №03 «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2018 році»;
- 21.02.2019 №45 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
23.02.2012 №43 «Про проведення «Дня контролю» – перевірок стану виконання завдань,
визначених керівництвом виконавчого комітету в порядку опрацювання звернень громадян у
виконавчих органах Енергодарської міської ради та комунальних підприємствах міста»;
- 21.02.2019 №46 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
15.09.2016 №290 «Про затвердження графіка прийому громадян з особистих питань у
виконавчому комітеті Енергодарської міської ради».
Видано розпорядження міського голови від 22.01.2019 №25-р «Про внесення змін до
розпорядження міського голови від 28.12.2018 №379-р «Про заходи щодо виконання
критичних зауважень, висловлених мешканцями міста під час звіту міського голови».
У 2019 році проведено:
- 105 особистих прийомів громадян, кількість звернень на які склала 130 одиниць;
- 2 виїзних особистих прийоми громадян за місцем роботи та проживання громадян, під час
яких звернулося 3 особи, порушено 5 питань;
- 2 «Прямі лінії», під час їх проведення зателефонувало 11 осіб, порушено 13 питань.
Загальна чисельність особистих звернень до керівництва виконкому у 2019 році склала 144
одиниці.
На засіданні постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян розглянуто питання
щодо зняття з контролю звернень, відповідальним виконавцем за розгляд яких визначене 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.
На офіційному веб-сайті міської ради та на інформаційному стенді в адмінбудівлі міської ради
розміщувались узагальнені матеріали щодо організації роботи зі зверненнями громадян,
графіки особистих прийомів громадян.
В рамках проведення «Дня контролю» – перевірок стану виконання завдань, визначених
керівництвом виконавчого комітету в порядку опрацювання звернень громадян у виконавчих
органах міської ради та комунальних підприємствах міста проведено 4 перевірки, за
результатами яких складені відповідні акти. Всі акти долучені до справ заявників, за
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результатами трьох перевірок акти з супроводжувальними листами направлені відповідальним
виконавцям для додаткового опрацювання звернень, за якими проводились перевірки.
Проведено навчання працівників виконавчих органів міської ради з питань щодо роботи зі
зверненнями громадян та системи обліку публічної інформації

Забезпечення ведення Державного реєстру Видано 4 розпорядження міського голови від:
виборців та підготовка списків виборців під час - 12.02.2019 №46-р «Про графік роботи відділу ведення Державного реєстру виборців міської
проведення виборчих кампаній
ради у вихідні дні під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31
березня 2019 року»;
- 04.04.2019 №118-р «Про графік роботи відділу ведення Державного реєстру виборців міської
ради у вихідні дні під час підготовки та проведення повторного голосування на виборах
Президента України 21 квітня 2019 року»;
- 31.05.2019 №186-р; 01.07.2019 №218-р «Про графік роботи відділу ведення Державного
реєстру виборців міської ради у вихідні дні під час підготовки та проведення позачергових
виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року».
Станом на 24.12.2019 в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі
«Державний реєстр виборців» по м.Енергодару значилось:
- вулиць – 15;
- будинків – 293;
- виборців – 43801, у т.ч:
- мають виборчу адресу – 42263;
- без виборчої адреси (вибули) – 1538;
- померлих – 2539;
- недієздатних – 41;
- нездатних самостійно пересуватися – 128.
Протягом звітного періоду здійснювалося опрацювання відомостей, документів періодичного
поновлення щодо ведення ДРВ, за результатами якого виконано такі дії, у т.ч.:
- внесено нових записів до бази даних – 401;
- поставлено відмітку про вибуття виборців з виборчої адреси – 1564;
- внесено змін до персональних даних виборців у зв’язку з одержанням достовірних даних –
3355.
- тимчасово змінено місце голосування для 924 виборців.
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У звітному періоді складено та надруковано списки виборців та іменні запрошення виборцям
під час виборів Президента України 31.03.2019, повторного голосування з виборів Президента
України 21.04.2019 та позачергових виборів народних депутатів України 21.07.2019.
Щоквартально проводилась перевірка комплексної системи захисту інформації

