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10 листопада 2016 року                                                                              № 4 

Про розгляд Акту про результати перевірки роботи виконкому Пологівської 
міської ради щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої 
влади відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

       Розглянувши Акт Пологівської райдержадміністрації про результати 
перевірки роботи виконкому Пологівської міської ради щодо виконання 
делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до вимог 
статей 28, 30, 32, 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись пунктом 13 Порядку контролю за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 
№339,  статтею 52 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Пологівської міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про результати перевірки роботи виконкому Пологівської 
міської ради щодо виконання делегованих повноважень органів 
виконавчої влади відповідно до вимог ст.28, 30, 32, 34, 38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» взяти до відома 

(додається). 
2. Активізувати роботу з проведення роз’яснювальної роботи серед 

населення міста щодо створення ОСББ та використання 
альтернативних видів палива з метою підвищення ефективності 
використання енергоносіїв. 

3. Продовжувати роз’яснювальну роботу щодо попередження 
надзвичайних ситуацій серед населення міста, розглянути питання 
щодо можливості створення консультативного пункту. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову  

виконавчого комітету Коноваленка Ю.А. 
 

 

Міський голова                                                                    Ю.А.Коноваленко 
 
 



 
Голові райдержадміністрації  
Крупському А.Є.  
  

АКТ 

про результати перевірки роботи виконкому Пологівської міської ради 
щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади 
відповідно до вимог ст. 28, 30, 32, 34, 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 
29.06.2016 № 244 «Про план роботи Пологівської райдержадміністрації  
на ІII квартал 2016 року та подання звіту», згідно з Планом здійснення 
контролю за виконанням органами місцевого самоврядування Пологівського 
району делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2016 році, 
затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.12.2015 
№ 426  була здійснена  30.09.2016 перевірка роботи виконкому Пологівської 
міської ради щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої 
влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
робочою групою: 
 
Браженко  
Ірина Володимирівна – керівник апарату райдержадміністрації 
Гринько  
Любов Миколаївна – начальник відділу організаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 
Коваленко 
Ольга Вікторівна – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації  
Козачухна  
Інна Миколаївна – головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва і 
цивільного захисту райдержадміністрації  
Кучер  
Олена Костянтинівна – головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва і 
цивільного захисту райдержадміністрації  
Добрєва 
Юлія Вікторівна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації 
Осадча 
Вікторія Павлівна – начальник загального відділу апарату 
райдержадміністрації  
Семененко 
Оксана Анатоліївна – начальник управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації  
 
Сопільняк 



Світлана Володимирівна – начальник управління фінансів 

райдержадміністрації 
Шеставіна  
Наталія Володимирівна –  головний спеціаліст служби у справах дітей 
райдержадміністрації       
 

 Обов’язки ведення діловодства покладено на начальника загального 
відділу Пологівської міської ради Шевченко Л.В згідно з посадовою 
інструкцією, затвердженою міським головою  15.01.2016.   

 Вхідна та вихідна кореспонденції реєструються у електронному вигляді 
відповідно до вимог  інструкції з діловодства у міській раді та її виконавчому 
комітеті. Індексування документів здійснюється за номенклатурою справ, 
підписи виконавців про отримання документів та інформація про виконання 
є. Листування групується  за змістом та кореспондентським принципом і 
систематизується  у хронологічній послідовності:  документ-відповідь йде за 
документом-запитом. Для оперативності розшуку документів справи 
розміщуються відповідно до номенклатури справ, на корінцях обкладинок 
справ зазначені індекси за номенклатурою. На момент перевірки розроблена 
номенклатура справ, затверджена розпорядженням міського голови від 
15.03.2013 № 23, погоджена протоколом ЕК архівного відділу Пологівської 
райдержадміністрації від 15.03.2013 № 7.  
           Контроль за виконанням документів здійснює начальник загального 
відділу Шевченко Л.В. Контрольні документи у міській раді зберігаються в 
окремих справах, на кожен лист та запит заведено контрольну папку. 
 Планування роботи виконкому здійснюється щоквартально.  План 
роботи виконкому затверджується на кожен квартал рішенням виконкому. 
Виконаний план роботи знімається з контролю рішенням виконкому. 
Щоквартальні плани зберігаються в окремій справі. Засідання виконкому 
проводяться щомісячно. Про кожне засідання виконкому вчасно складається 
протокол.  
   

Стаття 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

Протягом 9 місяців 2016 року до загального фонду бюджету 
Пологівської міської ради надійшло 18945562 грн. податків та зборів, що 
становить 102,8 % до плану. Перевиконання планових показників склало 
520271 грн. Надходження до бюджету Пологівської міської ради у порівнянні 
з аналогічним періодом 2015 року виросли на 56,5 % або на 6838489 грн. 

Надходження доходів загального фонду по видам доходів:  
акцизний податок – 7855171 грн. 
податок на майно – 5397023 грн. 
в т. ч. плата за землю – 5179138 грн. 
єдиний податок – 4594420 грн. 
в т. ч. єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 

367446 грн. 
 
Стаття 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 



Протягом 2016 року виконкомом Пологівської міської ради 
приймались наступні рішення: 

- «Про впорядкування дрібно-роздрібної (виїзної) торгівлі 
сільськогосподарською продукцією в місті Пологи» від 26.02.2016                 
№ 41; 

- «Про тимчасову заборону (на період проведення АТО) продажу у 
торговельних об’єктах та закладах ресторанного господарства                         
м. Пологи слабоалкогольних, алкогольних напоїв та пива особам, які 
належать до числа Збройних сил України та при наявності військової 
форми одягу» від 25.03.2016 № 42; 

- «Про затвердження режиму роботи АЗС № 42 з магазином              
ПП «Укрпалетсистем» за адресою: м. Пологи, вул. Магістральна, 530-в 
від 26.05.2016 № 22; 

- «Про затвердження режиму роботи літнього майданчика (ФОП 
Бондаренко Н.А.) розташованого за адресою: м. Пологи,                               
вул. Магістральна, 504» від 26.05.2016 № 23; 

- «Про затвердження режиму роботи літнього майданчика (ФОП 
Закорецький О.В.) розташованого за адресою: м.Пологи,                              
вул. Магістральна, 504» від 26.05.2016 № 24; 

- «Про затвердження режиму роботи літнього майданчика 
розташованого за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, 20» від 26.05.2016 
№ 25; 

- «Про затвердження режиму роботи пересувного надувного дитячого 
атракціону розташованого за адресою: м. Пологи. вул. Державна (біля 
дитячого майданчику» від 26.05.2016 № 45; 

- «Про продовження режиму роботи магазину «Сім’я» за адресою:                   
м. Пологи, вул. Єдності, 13» від 16.06.2016 № 9; 

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Пологівської 
міської ради «Про затвердження режиму роботи об’єкту торгівлі 
кафетерію ФОП Бондаренко С.В. за адресою: м. Пологи,                               
вул. Магістральна, 273» від 07.07.2016 № 10; 

- «Про затвердження режиму роботи магазину «Будівельник № 2» 
розташованого за адресою: м. Пологи, пров. Станційний, 15, прим. 6» 
від 21.07.2016 № 17; 

- «Про затвердження режиму роботи магазину «Вікна та двері», 
розташованого за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, 11 прим. 1» від 
21.07.2016 № 18; 

- «Про затвердження режиму роботи магазину Vsesvit.biz  

розташованого за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, 27- а» від 
21.07.2016 № 19; 

- «Про продовження режиму роботи магазину «Сім’я» розташованого за 
адресою: м. Пологи. вул. Єдності,13» від 18.08.2016 № 30; 

- «Про продовження режиму роботи магазину «Сім’я» за адресою:               
м. Пологи. вул. Єдності, 13» від 08.09.2016 № 23. 
Станом на 30.09.2016 торговельне обслуговування населення на 

території міської ради представлене у кількості: 31 магазин - продовольчого 
типу, 120 магазинів – непродовольчого типу та 30 магазинів – змішаного 
типу, а також кіосками, відділами, павільйонами, у тому числі 42 – 



продовольчий асортимент, 40 – непродовольчий асортимент, 9 –  змішаний 
асортимент.  
 Громадське харчування здійснюється в 22 об’єктах громадського 
харчування. 

Недоліків  щодо виконання делегованих повноважень в Пологівській 
міській раді не виявлено. 

 

На засіданнях виконкому Пологівської міської ради приймаються 
рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, а саме від 
21.04.2016 № 26 «Затвердження проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку за адресою 
пров. Водопровідний, 4 в м. Пологи Запорізької області», від 08.09.2016 № 11 
«Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт каналізаційної системи від КНС-1 до пров. Вернадського м. Пологи 
Запорізької області», від 26.05.2016 № 13 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації «Автомобільна дорога по вул. Шевченка                       
м. Пологи Запорізької області – капітальний ремонт» та інші. Порушень 
щодо прийняття рішень не виявлено.  

 

Стаття 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 
  На території м. Пологи проживає 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з них: 11 дітей перебуває на обліку виконкому 
Пологівської міської ради Запорізької області, встановлення опіки, 
піклування за якими здійснювалося згідно з рішеннями виконавчого 
комітету; а 15 дітей яких, влаштовано в сім’ї опікунів, піклувальників, 
прийомні сім’ї, дитячий будинок сімейного типу згідно з розпорядженнями 
голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області.   

При перевірці роботи виконавчого комітету Пологівської міської ради 
та її виконкому було вказано на недоліки щодо наповнення особових справ. 
Виконкомом, як органом опіки та піклування, враховано зазначені 
зауваження і пропозиції. До особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, долучені необхідні документи. 

Протягом звітного періоду виконавчим комітетом Пологівської міської 
ради були прийняті рішення щодо захисту прав дітей, а саме:  

- про закріплення та збереження права на проживання  – 2 ; 

- про взяття на квартирний облік – 1; 

- про дозвіл на продаж житлового будинку – 1. 

  

Пологівською міською радою належним чином забезпечується виконання 
вимог статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На 
засіданнях виконавчого комітету Пологівської міської ради розглядалися 
наступні питання: 

- про роботу комунальних дошкільних навчальних закладів 
Пологівської міської ради влітку 2016 року (рішення від 11.02.2016 № 2) ; 

- про підсумки роботи комунальних дошкільних навчальних закладів   
м. Пологи у 2015-2016 навчальному році та підготовку до нового 2016-2017 

навчального року (рішення від 16.06.2016 № 2); 



- про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року 
(рішення від 26.05.2016 № 4); 

- про затвердження мережі комунальних дошкільних навчальних 
закладів міста на 2016/2017 навчальний рік (рішення від 18.08.2016 № 4); 

- про затвердження переліку змін до штатних розписів  та штатних 
розписів КДНЗ ясел-садків № 1 «Теремок»,  № 2 «Буратіно», № 3 «Віночок»,   
№ 4 «Сонечко», № 5 «Лисичка», № 6 «Казка», КБК «Гірник» Пологівської 
міської ради (рішення від 26.05.2016 № 5); 

-  про стан підготовки комунальних дошкільних навчальних закладів 
ясел-садків м. Пологи до нового 2016/2017 навчального року (рішення від 
08.09.2016 № 9); 
  -  про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт  приміщення № 30 в осях «10-12, В-Г» комунального дошкільного 
навчального закладу ясла-садка № 6 «Казка»  Пологівської міської ради за 
адресою м. Пологи, вул. МТС, буд. 2 «а» (рішення від 26.05.2016 № 10); 
  -  про внесення змін до п.5 рішення № 24 від 25.12.2015 про 
встановлення вартості харчування на один день однієї дитини, надання пільг 
за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста на 
2016 рік (рішення від 22.01.2016 № 21); 
 -  про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт комунального дошкільного навчального закладу ясла-садка № 2 
«Буратіно» Пологівської міської ради» (рішення від 21.07.2016 № 39); 

-  про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт   комунального дошкільного навчального закладу ясла-садка № 4 
«Сонечко» Пологівської міської ради» (рішення від 21.07.2016 № 40) 
 

Стаття 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

Рішенням виконкому   затверджена міська програма «Турбота» на 2016 
рік. Програма спрямована на надання матеріальної допомоги на поховання 
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов’язана здійснити поховання та на надання матеріальної допомоги за 
зверненнями громадян на лікування, на розв’язання матеріально – побутових 
питань, допомогу учасникам АТО та членам їх сімей. Фінансування заходів 
здійснюється з міського бюджету. 

Передбачена сума фінансування на 2016 рік складає 400,00 тис. грн.. 
Також затверджений склад громадської комісії під головуванням міського 
голови та затверджений розмір матеріальної допомоги на поховання деяких 
категорій осіб  в розмірі 1000 грн.. У 2016 році вже надана відповідна 
допомога на суму 275,9 тис. грн. 

До Дня міста  надана допомога багатодітним сім’ям, які мають четверо 
та більше дітей. 

Рішенням виконкому затверджена міська програма «Ветеран». 
Програма спрямована на соціальний захист ветеранів війни та праці, 
інвалідів, людей похилого віку. Фінансування програми здійснюється з 
міського бюджету. Передбачена сума фінансування заходів програми у 2016 
році становить    106,8 тис. грн., з них 62,5 тис. грн. витрачено на ремонт 
приміщення Пологівської ветеранської  організації.  



 Інші кошти розподілені для надання матеріальної допомоги, 
придбання продуктових наборів для ветеранів війни та праці, інвалідів, 
людей похилого віку з нагоди Дня Перемоги, Дня визволення міста, 
Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного дня інвалідів та 
надання матеріальної винагороди  постійно працюючому активу міської 
організації ветеранів. 

Представники виконкому міської ради завжди приймають активну 
участь в організації заходів, які проводяться в районі.  

Провідний спеціаліст міської ради є членом районної комісії з питань 
пов’язаних з наданням населенню соціальної допомоги та завжди приймає 
участь у її засіданнях. 

Виконком міської  ради постійно в контакті з управлінням  соціального 
захисту населення по вирішенню питань соціального захисту населення. 
Своєчасно надаються відповіді на запити управління щодо перебування осіб 
на квартирному обліку, стану формування клопотання про присвоєння 
почесного звання  «Мати- героїня» жінкам м. Пологи, тощо.  

Робота виконавчого комітету по виконанню делегованих повноважень 
у сфері соціального захисту населення проводиться на належному рівні. 

 
Стаття 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 
На виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 
від 07.02.2008 №109/2008, Закону України «Про звернення громадян» та 
інших вимог чинного законодавства, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчим комітетом Пологівської 
міської ради проводиться робота, спрямована на підвищення ефективності 
об’єктивного, всебічного і своєчасного розгляду звернень громадян та 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення.  

Відповідно до посадової інструкції ведення діловодства за зверненнями 
громадян та здійснення контролю за термінами їх розгляду покладено на 
провідного спеціаліста міської ради Ковтун В.Г. 

Розгляд письмових звернень громадян здійснюється відповідно до 
Порядку, затвердженого розпорядженням міського голови від 19.12.2011 
№166. 

Відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян 
(постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348) письмові заяви 
та скарги громадян фіксуються у журналі реєстрації пропозицій, заяв та скарг 
громадян, а з 01.04.2016 у електронному вигляді у програмі зі звернень 
громадян. При реєстрації застосовується Класифікатор звернень.  

Протягом 2015 року та 9 місяців 2016 року щоквартально виконавчим 
комітетом розглядалися питання про забезпечення вимог законодавства щодо 
розгляду звернень громадян та прийняті рішення: від 25.06.2015 №2, від 
21.01.2016 № 3, від 21.04.2016 № 11, від 21.07.2016 № 2. 

З метою посилення персональної відповідальності посадових осіб за 
належну організацію роботи зі зверненнями громадян міським головою 



видано розпорядження № 29 від 18.02.2016 «Про організацію виконання 
вимог законодавства України щодо звернень громадян у 2016 році».  

Розпорядженням міського голови від 25.12.2015 № 157 затверджено 
графік прийому громадян з особистих питань у Пологівській міській раді та 
виїзних прийомів міського голови на 2016 рік. Згідно з Порядком проведення 
особистих прийомів громадян, затвердженого розпорядженням міського 
голови від 25.12.2015 № 157, графік прийому громадян  розміщено на 
інформаційному стенді у приміщенні міської ради. 

На особистому прийомі у міського голови, заступників міського 
голови, секретаря ради та секретаря виконкому за 9 місяців 2016 року 
побувало 205 мешканців міста, яким надано допомогу у вирішенні нагальних 
проблем. На питання, які потребують додаткового розгляду, міським 
головою надаються доручення відповідальним виконавцям. За результатами 
розгляду усного звернення виконавці інформують голову про наслідки 
вирішення доручення на спеціальному бланку.  

Звернення громадян на особистому прийомі фіксуються у відповідному 
журналі. Ведення журналу відповідає номенклатурі справ. 
          Для створення необхідних умов щодо реалізації соціально-

економічних, особистих та інших прав громадян міським головою 
проводяться виїзні прийоми та зустрічі з мешканцями міста. Згідно з  
Порядком проведення особистих виїзних прийомів громадян, затвердженого 
розпорядженням міського голови від 25.12.2015 № 157, графік виїзних 
прийомів громадян  розміщено на інформаційному стенді у приміщенні 
міської ради. Кількість прийомів за графіком – 13, фактично проведено – 13. 

Подані громадянами письмові звернення передаються до загального відділу і 
реєструються, обліковуються та розглядаються відповідно до Порядку 
розгляду письмових звернень громадян у міській раді.  

Згідно з розпорядженням міського голови від 25.12.2015 № 158, 
щомісяця, кожного третього понеділка місяця з 8:00 до 09:00 години міським 
головою проводяться прямі телефонні лінії. Звернення реєструються в 
журналі особистого прийому громадян. Кількість телефонних ліній за 
графіком – 9, фактично проведено – 9. За результатами такого виду роботи з 
громадянами у 2016 році 76 мешканцям міста надано допомогу у вирішенні 
проблемних питань. 

З метою ефективного вирішення найбільш проблемних питань при 
виконавчому комітеті створено ряд комісій по зверненню громадян за участю 
депутатів та представників громадськості, а саме: з надання одноразової 
матеріальної допомоги, щодо житлових питань, вирішення земельних спорів.  
         З метою вдосконалення  роботи зі зверненнями громадян  на ІІ поверсі 
приміщення розміщено інформаційний стенд, який містить законодавчі акти, 
зразки оформлення звернень, відомості про посадових осіб, що ведуть 
прийом громадян та інше.  
         У 2016 році до виконавчого комітету надійшло всього 1143 звернення 
громадян, з яких усних – 265, письмових – 878, в тому числі 43 - 

колективних.  
          Із загальної кількості звернень на 197 заяв та скарг сформовано справи. 
За результатами розгляду порушених у заявах та скаргах питань 93 вирішено 
позитивно, на 104 звернення надано роз’яснення. 



         Порівняно з 2015 роком у 2016 році: 
     1. Загальна кількість звернень громадян залишилась на рівні 2015 року: у 
2015 році – 1181 звернення, за 9 місяців 2016 – 1143, але збільшилася 
загальна кількість скарг громадян: у 2015 році – 69 звернень, у 2016 – 197. 

2. Кількість колективних звернень також збільшилась: 2015 – 23, 2016 – 

43. 

3. Збільшилася кількість звернень з питань: 
соціального захисту (надання одноразової матеріальної допомоги): у 2015 

році – 258 звернення, у 2016 – 84; 

підприємництва: у 2015 – 32 звернення, у 2016 – 5; 

житлової політики (покращення житлових умов): у 2015 – 22, у 2016 – 42 

та зменшилася кількість звернень з питань комунального господарства: у 
2015 році – 215, у 2016 – 67. 

Гострими питаннями для мешканців міста залишаються питання 
незадовільного стану доріг, водопостачання, ремонту багатоповерхівок та 
благоустрою прибудинкових територій, освітлення вулиць, спірного 
землекористування тощо.     
         На засіданнях виконавчого комітету у 2016 році розглянуто 417 питань 
за зверненнями громадян та прийнято позитивні рішення. На сесіях міської 
ради розглянуто 68 питань за зверненнями громадян, по 67 з них прийнято 
позитивні рішення, 1 – рішення не прийняте. 
         На усні та письмові звернення громадян за 9 місяців 2016 року видано 
всього 1688 довідок, з яких: 16 – про зміну адреси та перенумерацію 
будинків, 59 – архівних, 1008 – про склад сім’ї та місце проживання, 605 – 

про ведення особистого підсобного господарства. 
         У 2015 році із загальної кількості звернень 80 % питань вирішено 
позитивно, на 18% - надано роз’яснення,  у 2016 році позитивно вирішено 
87%, надано роз’яснення – 13%. 

         Матеріали про підсумки роботи зі зверненнями громадян 
висвітлюються щоквартально на сайті Пологівської міської ради. 
       Загальним відділом виконавчого комітету проводиться системна робота, 
спрямована на створення необхідних умов для реалізації прав громадян при 
письмових та усних зверненнях, а саме: 

ведеться планування даної роботи, 
щоквартально проводиться аналітична робота з питань звернень 
громадян; 
робота із зверненнями громадян організовується за принципом 
доступності та відкритості.  
Працівниками виконкому та комісіями порушені питання вивчаються у 

повному обсязі, усі звернення громадян розглядаються у встановлені 
терміни, своєчасно надаються обґрунтовані відповіді, а на засіданнях 
виконавчого комітету та сесіях міської ради приймаються рішення. 
       Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних 
напрямків діяльності виконавчого комітету, а стан роботи зі зверненнями 
громадян знаходиться на особистому контролі у міського голови. Аналітична 
робота з питань звернень громадян проводиться щоквартально та 
розглядається на засіданнях виконавчого комітету. 



Від окремих категорій громадян, а саме: Героїв України, Героїв 
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, жінок, яким присвоєно 
почесне звання «Мати-героїня» звернень до міської ради не надходило.  

Наразі до виконавчого комітету надійшло 1143 звернення громадян, з 
яких усних – 265, письмових – 878. Із загальної кількості усіх звернень 97 % 
вирішено позитивно. Видано 1688 довідок.  

 
Розпорядженням Пологівського міського голови від 17.02.2016 № 28 

«Про виконання законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну 
безпеку» затверджене Положення про охорону праці в Пологівській міській 
раді та введені в дію: 

- програма вступного інструктажу для працівників Пологівської 
міської ради; 

- інструкція з охорони праці № 1 з електробезпеки для 
електротехнічного персоналу, якому присвоюється група 1 по 
електробезпеці; 

- інструкція з охорони праці № 2 при користуванні працівниками 
електропобутовими приладами та електроінструментом; 

- інструкція з охорони праці № 3 для водія автомобіля; 
- інструкція з охорони праці № 4 для працівників, зайнятих на роботах 

із персональними електронно-обчислювальними машинами; 
- інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях; 
- програма проведення інструктажів з протипожежної безпеки та 

охорони праці; 
- положення з питань пожежної безпеки у Пологівській міській раді; 
- інструкція з охорони праці в Пологівській міській раді. 
Відповідальною особою з питань охорони праці та пожежної безпеки 

призначений провідний спеціаліст відділу ЖКГ, архітектури та 
містобудування Пологівської міської ради Ващук Ю.С.  

Пологівської міською радою розроблена та затверджена рішенням 
шостої сесії сьомого скликання від 26.02.2016 № 25 «Про затвердження 
програми «Захисту населення і території Пологівської міської ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік» 
затверджена відповідна програма. Заходами Програми передбачені кошти з 
міського бюджету державному для захисту населення і територій 
Пологівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру в сумі 60 тис.грн. 

Резервний фонд міської ради складає 120 тис.грн. 
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 

03.11.2011 № 435 «Про порядок створення та організацію роботи 
консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при КУП «Житло-

Сервіс Пологівської міської ради Запорізької області та сільських рад 
Пологівського району» Пологівською міською радою прийняте рішення про 
проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо попередження 
виникнення пожеж на території міста. 
 В приміщенні міської ради на кожному поверсі розміщена схема 
евакуації працівників. 



 На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 17.02.2016 № 76 «Про створення обласної комісії з питань 
евакуації, затвердження її посадового складу та Положення про неї» 
розпорядженням міського голови від 02.09.2016 № 119 «Про затвердження 
Положень про міську комісію з питань евакуації» створена відповідна 
комісія, затверджений її склад та положення про неї. 
 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ: 
 

Виконавчий комітет Пологівської міської ради забезпечує виконання 
законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов 
Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів облдержадміністрації, 
райдержадміністрації та власних рішень на території міської ради. 

 

За результатами перевірки виконкому рекомендовано: 
 

1. Активізувати роботу з проведення роз’яснювальної роботи серед 
населення міста щодо створення ОСББ та використання альтернативних 
видів палива з метою підвищення ефективності використання енергоносіїв.  
2. Продовжувати роз’яснювальну роботу щодо попередження надзвичайних 
ситуацій серед населення міста, розглянути питання щодо можливості 
створення консультпункту.  

 
Члени 

 робочої групи щодо перевірки роботи виконкому Пологівської 
міської ради 

Керівник апарату 
райдержадміністрації 

 І.В.Браженко 

Начальник відділу організаційної 
роботи апарату райдержадміністрації  

Л.М.Гринько 

Головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації  

О.В.Коваленко 

Головний спеціаліст відділу 
містобудування та архітектури, 
житлово-комунального господарства 
та будівництва і цивільного захисту 
райдержадміністрації 

І.М.Козачухна 

Головний спеціаліст відділу 
містобудування та архітектури, 
житлово-комунального господарства 
та будівництва і цивільного захисту 
райдержадміністрації 

О.К.Кучер  

Головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації 

Ю.В. Добрєва 

 

Начальник загального відділу апарату 
райдержадміністрації  

В.П. Осадча 



Начальник управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації  

О.А.Семененко 

Начальник управління фінансів 
райдержадміністрації 

С.В.Сопільняк 

 

Завідувач сектору з питань опіки і 
піклування служби у справах дітей 
райдержадміністрації       

Н.В.Шеставіна  

 
 
З довідкою ознайомлений 
Пологівський міський голова       Ю.А. Коноваленко 

 

 

Підготувала 
Начальник відділу 
організаційної роботи 
апарату райдержадміністрації       Л.М.Гринько 

Погоджено 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації        І.В.Браженко 

 

 


