
   
 Щомісячний звіт:  головне про роботу Каховської влади 

Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана 
протягом місяця. Отож, пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними 
фактами про роботу виконавчих органів каховської влади за вересень  2019 
року. 

Відділом  економіки, комунального майна та землі  підготовлено 1 
проект рішення міської ради:  Про внесення змін та доповнень до рішення 
міської ради від 31.01.2019 року № 1475/72 «Про програму економічного, 
соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2019 рік, та прогнозні 
макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2021 року».

Надано 5 погоджень на торгівлю карнавальною атрибутикою на території
міста у період проведення святкових заходів.    
     Продовжується робота над проектом Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в м. Каховці на 2020-2022 роки.

 Підготовлено  доручення  міського  голови  начальникам  відділів  та
управлінь  Каховської  міської  ради  щодо  приведення  регуляторних  актів,
спрямованих на регулювання господарських відносин на місцевому рівні,  до
відповідності чинному законодавству з урахуванням норм Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з  ФОП  Кучма  Ю.В.,Олійник  О.О.,
Пісьміченко  В.В.,  Велічко  Т.В.  та  ТОВ  “Дизельапаратура”  та  роботу  по
погашенню  заборгованості  зі  сплати  за  користування  рекламними
засобами.

Проведено контроль та аналіз звітів по оренді комунального майна станом
на 01.09.2019;

Надано 5 консультацій жителям міста, стосовно захисту прав споживачів.
Підготовлено та затверджено 52 проекти рішень сесії міської ради щодо

земельних питань.
Підготовлено  9  договорів  оренди  землі,  додаткових  угод  до  договорів

оренди земельних ділянок;
Підготовлені матеріали для проведення земельних торгів з набуття права

оренди на 3 (три) земельну ділянку.
Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг 

надходжень податків та зборів до міського бюджету. 
Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за 9 

місяців 2019 року склали 126047 тис. грн, що становить 106,5% до плану, 
перевиконання становить 7647 тис. грн. Проти фактичних надходжень минулого
року надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено 
на 21473,2 тис. грн. Фінансовим управлінням проводиться щоденний 
моніторинг надходжень податків та зборів до міського бюджету.

За вересень 2019 року підготовлено 76 розпоряджень на фінансування 
головних розпорядників коштів міського бюджету, підготовлено 74 інформації 



на контрольні документи облдержадміністрації та департаменту фінансів, 
зареєстровано 60 довідок про внесення змін до розпису міського бюджету. 

Обсяг фінансування головних розпорядників коштів у вересні по 
загальному фонду склав 13160,4 тис. грн., видаткову частину по захищеним 
статтям видатків (без урахування видатків, які проводяться за рахунок цільових 
субвенцій з державного та обласного бюджетів)  виконано без кредиторської 
заборгованості. У вересні 2019 року за кошти бюджету розвитку (спеціального 
фонду) профінансовано капітальний ремонт покрівлі Набережна, 7 – 481,4 тис. 
грн., ОСББ «Європейський, 26» - 398 тис. грн, капітальний ремонт ЗОШ 1 – 
416,9 тис. грн., СЮТ – 195,5 тис. грн.

У вересні 2019 року за рахунок цільових субвенцій з державного та 
обласного бюджетів проведено фінансування видатків по соціальному захисту 
та соціальному забезпеченню у сумі 4743,5 тис. грн., а саме допомоги сім’ям з 
дітьми – 4394,7 тис. грн., пільгам та субсидіям населенню – 348,8  тис. грн.

Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла 
повідомляє про те, що протягом місяця здійснено 23 огляди дотримання правил 
благоустрою. 

Відповідно до звернень мешканців міста були організовано роботи з 
оновлення дерев, видалення 10 аварійних та сухостійних  дерев.

Протягом вересня видано 81 картки на отримання вимог для відключення 
від мережі централізованого теплопостачання для подальшого встановлення 
системи автономного опалення.

Підготовлено 3 розпорядження міського голови «Про передачу у приватну
власність квартир».

Відділом культури у проведена низка  культурно-мистецьких заходів:
            Книжкова виставка-ювілей: «Основоположник української літературної 
мови» (до 250-річч'я від дня народження І.П.Котляревського); 
           Книжкова виставка-образ : «Життя у творчому злеті» (до 125-річчя від 
дня народження О.П.Довженка, українського кінорежисера та письменника);
           Заходи з нагоди відзначення 228-ї річниці з дня заснування міста;
         До Дня міста: Краєзнавчі  читання: «Люблю над Дніпром своє місто 
зелене» (Зустріч з Яблонською Аллою Миколаївною), марафон інтелектуалів «Я
в цьому місті живу, я це місто знаю»;
       До Всеукраїнського Дня бібліотек: «Зустріч  у колі друзів» (Святкова захід
спільно з бібліотекарями загальноосвітніх закладів міста з нагоди святкування
Всеукраїнського Дня бібліотек);
        До Дня пам’яті  жертв Бабиного Яру: Книжкова виставка: «Бабин Яр:
історія та долі».

Управлінням освіти протягом звітного періоду організоване 
проведення «Свята знань» 1 вересня в закладах  освіти міста, проведено заходи 
з оптимізації мережі закладів освіти, проведено роботу по відкриттю 2-х 
інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти «Оленка» та «Джерельце».



На базі ЗОШ №4 спеціалістами Херсонської академії неперервної освіти 
проведено навчання вчителів початкових класів міста щодо реалізації Концепції
«Нова українська школа».

Проведена установча конференція Малої академії наук,  конференцію 
міського парламенту старшокласників. 

Відділом у справах молоді та спорту   спільно з іншими відділами 
міської ради, громадськими організаціями та ініціативними групами було 
проведено (або організовано участь каховських спортсменів в змаганнях) 10 
спортивних, молодіжних і козацьких заходів заходів (XХІ таборовий збір ХІ таборовий збір 
“Соснова Січ-2019”; IV пробіг на Кубок міського голови “Wake Up And Run-
2019”; урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту; відкритий міський 
турнір з шахів, присвячений пам’яті Заслуженого тренера України 
В.О.Войнаревич; міські комплексні змагання серед осіб з інвалідністю, 
присвячені Дню фізичної культури та спорту, Олімпійському тижню та Дню 
міста; футбольні матчі в рамках Чемпіонату Херсонської області та в рамках 
Чемпіонату України серед аматорів команди СК "Каховка" з командами "Таврія"
(Новотроїцьке); змагання відкритого розіграшу Кубку м. Каховки з шашок-64 
2019 року, присвяченого Дню міста та Дню фізичної культури і спорту; матчева 
зустріч, присвячена 228 річниці міста Каховки між командами Каховки і Нової 
Каховки серед дітей; туристичне свято, яке було присвячене 40-річчю 
Всесвітньому Дню туризму тощо).

Відділом у справах дітей    відвідано за місцем проживання 11 сімей, 4 
яких спільно з ГО “ЩИТ”.

Проведено   засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини,
координаційної ради у справах дітей.

Спеціалістами  відділу  спільно  з  МЦСССДМ  та  управлінням  освіти
проведено перевірку умов проживання дітей облікових категорій відповідно до
законодавства.

Проведено захід для дітей м. Каховки присвячений Дню міста, учасникам
надано подяки, подарунки, нагороди.

Дітям та сім’ям облікових категорій організовано безкоштовну подорож
до Червоного Маяку, надано речову допомогу. До дня усиновлення   привітання
та подарунки отримали 5 сімей.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
здійснено  10  обстежень  одиноких  матерів  з  метою  встановлення  факту
спільного проживання матері та дитини, обстеження умов проживання 25 сімей,
з метою перевірки готовності дітей до школи та до зимового періоду.        

Всього  під соціальним супроводом МЦСССДМ станом на 01.10.2019 р.
перебуває 4 сім’ї,  що опинились в складних життєвих обставинах. Протягом
вересня з соціального супроводу було знято 2 сім’ї з позитивним результатом.
          Протягом вересня виявлено 8 сімей в складних життєвих обставинах та 1
особу  з  непідтвердженими  психічними  розладами.  Зазначеній  особі  надано
допомогу  в  оформленні  свідоцтва  про  народження  та  паспорту.  Надано
сприяння в проходженні медичного обстеження у лікаря-психіатра.        



В рамках «Дня права» в ЗОШ № 6  проведено семінар для учнів 7 – го
класу на тему «Твоя безпека в твоїх руках». 

З  нагоди  Всесвітнього  дня  контрацепції   проведена  вулична  акція  для
учнівської молоді  під час якої були розповсюдженні інформаційні матеріали.
          Відділом містобудування та архітектури    розглянуто 3 заяви  від замовників
по пайовій участі у розвитку інфраструктури м. Каховка та оформлено 3 договори на
суму 24100 грн.   

  Відділом  видано  чотири  висновки  по  землі  для  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою,  шість  довідок  про  відсутність  забудови  на
земельній ділянці, два  викопіювання із генерального плану міста,  17 ордерів на
проведення земляних робіт. 

Переоформлено та подовжено терміни дії  двох дозволів на розміщення
реклами .

Проведено  12  перевірок  по  виконанню  земляних  робіт  та  зберігання
будматеріалів .

Кожного тижня здійснювались дводенні виходи по перевірці законності
встановлення  рекламних засобів,  виконання   будівельних  та  земляних  робіт,
правильності складування будматеріалів,  встановлення ТС з фотофіксацією.

Відділом контролю за додержанням законодавства про працю, 
благоустрій та паркування транспортних засобів в рамках самооврядного 
контролю постійно проводились рейди, спрямовані на виявлення порушників 
правил благоустрою території м. Каховка, під час яких складено 20 протоколів 
про адміністративні правопорушення, всі за статтею 152 КупАП (порушення 
державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, 
правил благоустрою територій населених пунктів).

Всі  протоколи  згідно  статті  218  КпАП України  направлено  на  розгляд
адмінкомісії при міськвиконкомі Каховської міської ради.

Керівникам  підприємств,  установ,  організацій  незалежно  від  форм
власності,  фізичним особам-підприємцям та мешканцям м. Каховка надано 9
приписів  про  усунення  виявлених  порушень  Правил  благоустрою  території
міста.  

В зв’язку з вступом в дію 30.08.2019 р. “Порядку здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про працю”, затвердженого Кабінетом
Міністрів  України  від  21.08.2019  No  823,  до  Державної  служби  України  з
питань праці направлені необхідні документи для отримання посвідчень для 2-х
інспекторів праці міськвиконкому Каховської міської ради. 

Центром  надання  адміністративних  послуг  за вересень  2019  року
прийнято  та  опрацьовано  815  заяв  від  суб’єктів  звернення  (із  них  62
адміністративних послуг в режимі електронного доступу). 

За  звітний   період  прийнято  141  особу  для   оформлення  паспорту
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон   та   66  осіб  для   оформлення
паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг
за вересень 2019 року надійшло 79,1 тис. грн.



За  звітний  період  адміністраторами  Центру  надано  понад  1000
консультацій  суб’єктам  звернення,  складено  16  рішень  по  справі  про
адміністративні правопорушення у вигляді попередження.

19.09.2019 року  встановлено  систему  автоматизації  обслуговування
відвідувачів  (система  керування  чергою  та  здійснення  платежів  за
адміністративні послуги)  в центрі надання адміністративних послуг Каховської
міської ради.  

Управлінням праці та соціального захисту населення   у вересні  2019 
року   призначено: 
          - державних соціальних допомог – 210;

- субсидій – 98;         
- надано консультацій – 266
- надано довідок – 121
- зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено –  51  субсидій, 

            відновлено –  3 субсидії
зроблено перерахунок субсидій: в автоматичну режимі – 3739

      в ручному режимі – 178
      внесено номерів телефону - 3800

Ведеться  робота  щодо  оздоровлення  дітей  пільгових  категорій  міста  у
2019  році.   До  управління   звернулося  109  батьків.  Постійно  оновлюються
персоніфіковані бази даних дітей пільгових категорій,  які будуть направлятися
у  2019  році  на  оздоровлення  за  рахунок  коштів  державного  та  міського
бюджетів.  Поставлено на облік  117 дітей.  Оздоровлено за рахунок міського
бюджету 70 дітей.

Державними  соціальними  інспекторами  протягом  вересня  2019  року
здійснено:  72 обстеження сімей, проведених з метою підтвердження їх права на
призначення  державних  допомог  та  субсидій,  117  перевірок  достовірності
інформації про доходи та майновий стан отримувачів державних допомог. 
     Підготовлено реєстри до Держказначейства,  Ощадбанку, інформацію для
Міністерства  фінансів  України  щодо  щомісячного  нарахування  та  виплати
стипендії 17 особам з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку
в сумі 1700,00 грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в
сумі 12,0 тис. грн. 

 За  програмою  пільгового  медичного  обслуговування  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  перераховано  кошти
міській аптеці № 27  та стоматологічній поліклініці в сумі 2239,00 грн.

Перераховано кошти 2 підприємствам міста за надання додаткової відпустки
двох  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  ІІ
категорії в сумі 5556,95 грн.

Відповідно до чинного законодавства нараховано та виплачено компенсацію
за  пільговий  проїзд  один  раз  на  рік  по  Україні  чотирьом  громадянам,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, першої та другої категорії в
сумі 3098,91 грн.



Оздоровлено 3 учасників АТО: санаторій «Верховина»  - 2 чол., с. Сойми
та сан.«Хмільник» -1 чол., м. Хмільник. Перераховано кошти за надані послуги
в сумі 22,9 тис. грн..

2 учасники АТО отримали послуги з психологічної реабілітації: 1 особа з
інвалідністю на базі ДП «Санаторій Верховина», ЗАТ «Укпрофоздоровниця», с.
Сойми,   Межигірський р-н,   Закарпатська обл.;  1  учасник АТО на базі  СКК
«Моршинкурорт»  Сан.  «Світанок»,  м.  Моршин,  Львівська  область.
Перераховано кошти за надані послуги в сумі 20,2 тис. грн.
      За рахунок коштів державного бюджету призначено матеріальну допомогу 1
особі з інвалідністю та  1 пенсіонеру на суму 1564,00 грн.      
       Ведеться прийом документів від жителів міста на отримання одноразової
матеріальної  допомоги  та  здійснюється  організація  роботи  комісії  по
соціальному  захисту  населення  при  виконавчому  комітеті  міської  ради.
Протягом  вересня  2019 року прийнято 31 заява від жителів міста. Проведено 4
засідання комісії.  Призначено допомогу: на лікування - 27 особам на суму 28,5
тис. грн., на поховання – 3  особам на суму 4,5 тис. грн.,  лікувальне харчування
– 1 особі  на суму  8,01 тис. грн.. Підготовлено: 1 протокол засідання комісії, 4
проекти  розпоряджень  міського  голови  на  виплату  вищевказаних  допомог,  4
реєстрів  виплат  до  Міністерства  фінансів  України,  6  відомостей  на  виплату
матеріальної допомоги через поштові відділення та 1 реєстр до Приватбанку
для лікувального харчування для дітей з інвалідністю.       
         Питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення
заборгованості з неї на підприємствах міста перебуває на постійному контролі
Каховської міської ради.

За  інформацією  Головного  управління  статистики  у  Херсонській
області  згідно  державних  статистичних  спостережень  за  ф.  №  1-ПВ
(місячна)  станом  на  01.09.2019  року  по  місту  Каховка  заборгованість  із
виплати заробітної плати складає  2880,5 тис. грн. (679 осіб), яку мають два
підприємства міста:
 -  ПрАТ  «Каховський  завод  електрозварювального  устаткування»,  сума
боргу – 2442,1 тис. грн. (644 особи).

- ДП «Каховське лісове господарство», сума боргу – 438,4 тис. грн. (35
осіб).

Станом на 01.09.2019 року на ПрАТ «КЗЕСО» заборгованість складається
з боргів за липень 2019 року, які виникли в зв’язку з перенесенням укладання
контракту з серпня на вересень-жовтень 2019 року і відповідно не отриманням
авансового  платежу  за  зварювальний  комплекс  КСМ-005  з  контрагентом  з
Казахстану. Керівництвом товариства складений оновлений графік погашення
заборгованості, в якому передбачено погашення боргів у жовтні 2019 року при
перших надходженнях коштів.

На  ДП  «Каховське  лісове  господарство»  заборгованість  із  виплати
заробітної  плати  триває  в  зв’язку  відсутністю  державного  фінансування
казначейського  рахунку  даного  підприємства  щодо  видатків  на  оплату
праці. 



 За  січень-вересень 2019 року робочою групою щодо легалізації  оплати
праці  та  зайнятості  населення  було  перевірено  401  приватних  підприємців
міста, виявлено 38 підприємця, які порушували норми трудового законодавства,
складено  17  актів.  Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення
матеріали на порушників трудового законодавства виявлених фактів порушень
передаються  до  Каховського  відділення  Новокаховської  ОДПІ  ГУ  ДФС  у
Херсонській  області  та  до  Головного  управління  держпраці  у  Херсонській
області для подальшого опрацювання. 

За  складеними  актами  роботи  робочої  групи  Каховською  ОДПІ
донараховано 30,9 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку
від здійснення підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли
в  бюджет,  оформлено  10  найманих  працівників,  залучено  до  реєстрації  4
приватних підприємців. 

Відділом з питань депутатської діяльності  підготовлено до проведення 
засідання 84 позачергової сесії, на порядок денний виносилося 31 проект 
рішення;  підготовлено до проведення спільні засідання депутатських комісій до
83 сесії міської ради та до 85 сесії міської ради.

Відділом  підготовлено до проведення 2 засідання адміністративної 
комісії, опрацьовано 37 протоколів про адміністративне правопорушення.

Відділом державної реєстрації речових прав протягом місяця  прийнято
425 осіб, з них: реєстрація права власності  на нерухоме майно – 222;  інше 
речове право (договори оренди) –132;  зміни –64; обтяження – 7.

Подано та оброблено всього заяв про надання адміністративних послуг – 
129, з них для проведення державної реєстрації:  створення юридичної особи – 
6;  змін до відомостей про юридичну особу – 24; - фізичної особи підприємцем 
– 22; - змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 25;  припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 50;  рішення про 
припинення юридичної особи – 2.

За  звітний  період  до  бюджету  Каховської  міської  ради  за  здійснення
реєстраційних дій надійшло –41 100,00 грн.

До Відділу реєстрації місця проживання осіб Каховської міської ради  
 протягом вересня 2019 року  звернулось понад  1340 осіб з різних питань.

Проведена  наступна  робота:  зареєстровано  місце  проживання   –  143
особам; знято з реєстрації місця проживання – 217 осіб; оформлено та видано
довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця  проживання  особи  –  635;
оформлено та видано довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому
приміщенні/  будинку  осіб  –  340;  підготовлено  інформацій  на  запити  суддів,
правоохоронних органів, виконавчої служби, ВВДРВ – 134.

Відділом ведення Державного реєстру виборців  в межах періодичного 
поновлення на підставі відомостей наданих Каховським районним сектором 
управління Державної міграційної служби України в Херсонській області, 
відділом реєстрації місця проживання осіб Каховської міської ради,  Відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану по місту Каховка, Управлінням 
праці та соціального захисту населення виконкому Каховської міської ради, 
Каховським районним центром первинної медико-санітарної допомоги та 



Каховським міськрайонним судом в Херсонській області опрацьовано наступну 
інформацію: - за відомостями щодо реєстрації 89 осіб,  за відомостями щодо 
зняття з реєстрації 77 осіб,  за відомостями щодо зміни ПІБ 18 осіб,  за 
відомостями щодо досягнення 18 років 26 осіб,  за відомостями щодо померлих 
35 осіб,  за відомостями щодо НСП 7 осіб,  за переадресацією від інших відділів
ведення Державного реєстру виборців 3 особи.

Проведено 35 наказів керівника відділу в електронному вигляді, виконано 
поточні та періодичні заходи щодо комплексної системи захисту інформації.

До загального відділу протягом вересня надійшло:
-  розпоряджень  та  доручень  голови  облдержадміністрації  та  його

заступників, листів від органів вищого рівня та інших установ — 643 од.
Протягом  вересня  2019  року  загальним  відділом  прийнято:  звернень

громадян —  271 од., депутатських звернень - 3 од., інформаційних запитів — 8
од., реєстраційних справ — 45 од., запитів про реєстрацію місця проживання
осіб - 68 од.

На  особистому  прийомі  міського  голови  побувало  9  громадян  та  4
ініціативні групи мешканців міста у загальний кількості 7 осіб.

Підготовлено та проведено засідання виконкому, на яких було розглянуто
і прийнято 23 рішення виконкому.  

Кожного  робочого  дня  виконувалась  технічна  робота  з  сайтом
(розміщення  проектів  рішень  виконкому,  сесії,  розпоряджень,  нормативних
документів,  новин,  оголошень та ін.;  зняття з  публікації  прийнятих проектів
рішень  виконкому  та  сесії).  Здійснювався  контроль  руху  документів  на
оприлюднення і нормативних документів, оптимальне розміщення матеріалів на
сайті.

Архівним відділом у вересні 2019 року  проведено одне засідання 
експертної комісії, на якому розглянуті описи справ постійного зберігання та з 
кадрових питань (особового складу) за 2013-2015 роки, акт про вилучення для 
знищення документів за 2003-2015 роки управління освіти Каховської міської 
ради. Схвалені описи справ та акт надані на розгляд експертно-перевірної 
комісії державного архіву Херсонської області.

За звітний період вибірково проведені ремонтні роботи справ з кадрових
питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в  кількості  34  одиниці
зберігання, які використовувалися для підготовки та видачі довідок соціально-
правового характеру. 

За зверненнями громадян та установ зареєстровано 47 запитів соціально-
правового  характеру  і  11  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів
підготовлено  та  видано  173  довідки  соціально-правового  характеру.  На
виконання  тематичних  запитів   підготовлено  та  видано  28  архівних  копій
(архівних витягів) рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав
тощо.
    


