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ЗВІТ
міського голови
про роботу виконавчих органів Каховської міської ради за 2019 рік
1. ФІНАНСИ
Доходи міського бюджету
За 2019 рік фактичні доходи загального фонду міського бюджету
дорівнювали 325432,5 тис.грн. або 99,6% до плану (326893,6тис.грн.) В тому
числі, власні доходи загального фонду склали 167972,8 тис.грн. при плані
163507,9 тис.грн. Перевиконання плану склало 4464,9 тис.грн. або 2,7%. У
порівнянні з 2018 роком міський бюджет отримав власних доходів загального
фонду більше на 14,6% - на 21407,1 тис.грн.
Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету
міста Каховка найбільшу питому вагу займає податок та збір на доходи
фізичних осіб - 66%. План по цьому податку був виконаний на 102,5% - при
плані 108229,1 тис.грн. фактично надійшло 110899,2 тис.грн., місцевий бюджет
додатково отримав 2670,1тис.грн.
Найбільшу питому вагу в структурі податку та збору на доходи фізичних
осіб (92,8%) займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати.
За
2019 рік
при плані
100588,2 тис.грн. фактично було отримано
102962,1тис.грн., бюджет додатково отримає 2373,9тис.грн. В порівнянні з 2018
роком надходження збільшились на 14544,9 тис.грн
Фактичні надходження податку на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності за 2019 рік - 2158,4тис.грн - більше фактичних
надходжень 2018 року на 1908,3 тис.грн, що пояснюється погашенням
податкового боргу минулих років по КПТМ «Каховтеплокомуненерго» в сумі
1717,5 тис.грн.
Фактичні надходження акцизного податку в цілому за 2019 рік складають
10218,7 тис.грн, більше фактичних надходжень 2018 року на 8,3 тис.грн.
План по місцевим податкам в цілому виконаний на 104,3%, при плані
37248,5тис.грн. - фактично надійшло 38837,7тис.грн., додатково отримано
1589,2 тис.грн. Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів
65,7% займає єдиний податок.
За 2019 рік очікувані надходження єдиного податку склали 105,7 % до
плану, а до факту 2018 року дані надходження збільшилися на 3925,7тис.грн.,
виконання складе 118,2%, що пояснюється збільшенням мінімальної заробітної
плати.

Надходження адмiнiстративного збору за проведення державної
реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських
формувань, за 2019 рік 127,9 тис.грн., що більше фактичних надходжень 2018
року на 18,4тис.грн.
Виконання доходів спеціального фонду за 2019 рік до відповідного періоду
2018 року склало 103,8%, додаткові надходження склали 380,4 тис.грн.
Видатки міського бюджету
Видаткова частина міського бюджету в 2019 році була затверджена з
урахуванням внесених змін у сумі 352070,4 тис. грн, у тому числі по загальному
фонду – 329096,0 тис. грн, спеціальному фонду – 22974,4 тис. грн.
За звітний період були забезпечені в повному обсязі розрахунки по оплаті
праці працівників бюджетних установ (відповідно до встановлених чинним
законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати) та
за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету
займали видатки на утримання соціально – культурної сфери міста та
державного управління, на які було спрямовано 251026,1 тис.грн (83,0 % від
загального обсягу видатків), з них на освіту – 118793,1 тис.грн, культуру –
6362,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт– 4888,3 тис.грн, державне управління
– 31881,2 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 89100,8
тис.грн.
На фінансування захищених статей спрямовано 90,2% коштів загального
фонду міського бюджету, а це 272842,1 тис.грн, з них на оплату праці з
нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 137675,4 тис.грн,
оплату енергоносіїв – 15310,4 тис.грн, продукти харчування - 5319,5 тис.грн,
соціальне забезпечення населення – 81667,5 тис.грн, трансферти органам
державного управління інших рівнів – 32025,5 тис.грн, медикаменти – 174,9
тис.грн.
Значний фінансовий ресурс загального фонду міського бюджету
спрямовано також на фінансування окремих міських програм - 8919,0 тис.грн, з
них на програму соціального захисту населення – 4611,9 тис.грн, відпочинку
та оздоровлення дітей – 1175,0 тис.грн, програму «Молодь» - 303,0 тис.грн,
підтримку діяльності громадського формування з охорони громадського
порядку «Щит» – 600,0 тис.грн, «Призовна дільниця» - 50,0 тис.грн,
«Обдарована дитина» - 119,3 тис.грн, стимулювання кращих педагогічних
працівників – 60,0 тис.грн, програма розвитку Українського козацтва – 50,0
тис.грн, стипендії міської ради для обдарованої молоді – 63,5 тис.грн, програма
розвитку культури і духовності в місті – 864,5 тис.грн, програма розвитку
малого і середнього підприємництва в м. Каховці – 70,0 тис.грн, програма
розвитку фізичної культури і спорту – 541,5 тис.грн, програма регулювання
чисельності безпритульних тварин – 198,0 тис.грн, програма підтримки
діяльності органів самоорганізації населення - 108,0 тис.грн, програма
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової
інформації - 104,3 тис.грн.

Спрямовано субвенцію до бюджету Каховської
районної ради на
соціальні видатки : придбання ліків для дітей – інвалідів -154,6 тис.грн,
придбання лікарських засобів з імуносупресивної терапії для хворих мешканців
міста з трансплантованими органами – 131,9 тис.грн, придбання лікарських
засобів для окремих категорій населення (онкохворих, багатодітних сімей та ін.
категорій) – 104,3 тис.грн, відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим
на цукровий діабет – 187,5 тис. грн. Також міським бюджетом проведено
видатки на утримання закладів охорони здоров'я, а саме - оплата енергоносіїв
для центральної районної лікарні на суму 2854,7 тис.грн, для РЦПМСД – 563,4
тис.грн, оплата інших поточних видатків з утримання РЦПМСД на суму 430,0
тис. грн.
Продовжено фінансування проектів Громадського бюджету.
Так було реалізовано проектів на загальну суму 967,2 тис.грн.і:
- проект "Гарний двір - Мелітопольська, 194" – 62,0 тис.грн.
- проект "Веселий двір" - 100,0 тис.грн.
- проект "Парк сімейного спортивного відпочинку" -100,0 тис.грн.
- проект "Радість нашим дітям" – 96,3 тис.грн.
- проект "Я люблю Каховку"-120,0 тис.грн.
- проект "Ігровий комплекс
для дітей з обмеженими фізичними
можливостями" - 249,9 тис.грн.
- проект "Нарру - сквер"- діти,молодь, спілкування, комфорт" – 97,5
тис.грн.
- проект "Контактний міні-зоопарк на базі Каховської станції юнатів" 136,0 тис.грн.
- проект "Історія Каховки - у твоєму смартфоні" – 5,5 тис.грн.
До видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) увійшли наступні
основні видатки: капітальний ремонт житлового фонду – 1885,6 тис.грн,
капітальний ремонт доріг – 796,6 тис.грн, облаштування територій ОСББ
спортивними та ігровими майданчиками – 263,6 тис.грн, капітальний ремонт
бюджетних установ міста – 4909,3 тис.грн, реконструкція електричних мереж
вуличного освітлення – 1820,1 тис.грн, фінансування заходів програми з
містобудівної документації – 608,0 тис.грн, придбання обладнання та предметів
довгострокового користування для закладів міста – 2160,7 тис.грн, будівництво
артезіанської свердловини – 411,5 тис.грн, реконструкція площі перед районним
будинком культури ім. Фрунзе – 120,8 тис.грн.
2. ЕКОНОМІКА
Діяльність міської ради зосереджувалась у тому числі і на виконанні Програми
економічного і соціального розвитку м. Каховки на 2019 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 31.01.2019 р. № 1475/72.
Розвиток реального сектору економіки.
За 2019 р. промисловими підприємствами м.Каховка реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на 7051,4 млн.грн, що становить 23,1 %
загальнообласного обсягу реалізованої продукції.

В обсязі реалізованої продукції переробної промисловості 88,1% займали
споживчі товари короткострокового використання, 11% – товари проміжного
споживання, 0,9% – інвестиційні товари.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за
2019 рік 195222,4 грн. (в середньому по Херсонській області – 29312,3 грн).
Будівництво. Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових
будівель (нове будівництво) по місту у 2019 році склала 2471 м2 або 69,6 % від
обсягу 2018 р.
За 2019 рік у м.Каховка були ведені в експлуатацію та реконструйовані
наступні промислові об’єкти та об’єкти громадського призначення:
- 11 нових житлових будинків;
- 20 реконструйованих житлових будинків;
- 46 об'єктів будівництва іншого призначення: в т.ч.:
- реконструкція вуличного освітлення; вул. Сагайдачного, П.Осипенко,
І.Золіна (від вул. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, М.Жука
(від вул. І.Золіна до вул. Мелітопольської), Кобзарської, В.Хоменко від ТП-19
(КП "КТП");
- будівництво дахової сонячної електростанції "Тройка" (СЕС)
потужністю 181 кВт; вул. Південна, 2 (ТОВ "Солар Фемілі КСК");
- Будівництво кафе та автомийки самообслуговування Чаплинське шосе, 2Б.
Зовнішньоекономічна діяльність.
Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховка за
січень–листопад 2019 р. Становив 18,9 млн.дол. США, що становить 91,3%
відповідного періоду 2018 року, імпорту – 28,7 млн.дол. США, що становить
80,3 % відповідного періоду 2018 року. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами м.Каховка становило 9,8 млн.дол. США.
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м.Каховка
здійснювали з партнерами 61 країною світу.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусії –
16,4% від загального обсягу експорту, Польщі – 10,0%, Російської Федерації –
9,0%, Литви – 7,7%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали:
Туреччина – 38,9%, Ізраїль – 10,0% та Німеччина – 10,9%.
Основу товарної структури експорту м.Каховка складали готові харчові
продукти (55,2% до загального обсягу експорту міста) і механічне та
електричне обладнання (17,4,%); в імпорті товарів найбільша питома вага
припадала на поставки продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості (39,0% до загального обсягу імпорту міста), полімерних
матеріалів, пластмас та виробів з них (25,6%).
Роздрібний товарооборот підприємств становив 438,6 млн.грн, що на 21,9
% більше рівня відповідного періоду 2018р. Індекс фізичного обсягу до
відповідного періоду минулого року 113,2 %.
Реформування відносин власності.
Станом на 01.01.2020 року обліковується 91 договір оренди комунального
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,
загальною площею 10100,77 кв.м. Надходження до місцевого бюджету за

користування комунальним майном станом на 01.01.2020 року становлять 431,7
тис.грн.
Станом на 01.01.2020 року проведено приватизацію 9 земельних ділянок
на суму 1456,5 тис. грн. З метою ефективного використання земель комунальної
власності проведена інвентаризація земельних ділянок для набуття права на їх
оренду на земельних торгах у 2020 році (22 ділянки). За 2019 рік укладено 154
договори оренди земельних ділянок з юридичними та фізичними особами
загальною площею 59,33 га на суму 2472,30 тис. грн.
3. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Одним з пріоритетних напрямів роботи виконавчих органів Каховської
міської ради є сприяння створенню ОСББ. В 2019 році в місті налічувалося 77
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Рішенням сесії Каховської міської ради прийнято міську програму “Про
Положення про дольову участь співвласників квартир (квартиронаймачів) у
капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) багатоквартирних житлових
будинків м. Каховка”, згідно з якою виконано капітальний ремонт 3 - х
покрівель у сумі - 1004,1 тис.грн.
Виконано
поточний
ремонт
доріг
по
вул.В.Куликовська,
вул.Мелітопольська, вул.Пушкіна, вул.Панкеєвська, вул.З.Космодемʼянської,янської,
вул.Соборності,
вул.Декабристів,
вул.Нафтовиків,
вул.Шкільна,
вул.Г.Сагайдачного, вул.Погранична, вул.8 Березня, Чаплинське шосе,
вул.Спендіарова на суму 2500,0 тис.грн.
Капітальний ремонт вулиці З.Космодем’янської, провулку Щемилівський,
вулиці Ліфінцева, вулиці Б.Ружинського - 782,0 тис.грн.
Протягом року силами працівників КП «Комунального транспортного
підприємства» та підрядної організації - ТОВ «Дорактив» нанесено дорожню
розмітку на основних дорогах міста: вул.Панкеєвська, проспект Європейський,
вул.Освіти, вул.Соборності та пішохідних переходах поблизу шкіл:
вул.Ф.Гаєнко, В.Куликовська, Соборності, Пушкіна, М.Жука, Освіти, І.Золіна,
Першотравнева, проспект Європейський - 198,0 тис. грн.
Для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод придбано та
продовжується встановлення близько 75-ти дорожніх на суму 126,0 тис.грн.
На вулицях міста для зручності мешканців міста встановлено 20 урн
загальною вартістю - 36,0 тис.грн. та 44 лавки загальною вартістю - 155 тис.
грн. Замінено 45 решіток ливнеприймачів на суму - 65,0 тис.грн. Придбано та
встановлено 2 пристрої примусового зниження швидкості на суму - 18 тис. грн.
Завершено роботи з освітлення стели при в’їзді в місто та освітлення
паркової зони на ж/м Свєтлово. Влаштовано полив клумб перед МПК
“Меліоратор" загальною вартістю - 30 тис.грн. та відновлено роботу фонтану на
ж/м Светлово — 30 тис.грн.
Проведено реконструкцію вуличного освітлення по вул.Г.Сагайдачного,
вул.І.Золіна, вул.П.Осипенко, вул.М.Жука, вул.Спедіарова, вул.Я.Мудрого,

вул.А.Солов’яненко, пров.Щемилівський загальною вартістю - 1660,9 тис.грн.
Виконані роботи з прочищення зливової каналізації — 198,9 тис.грн.
Коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища,
для впровадження роздільної системи збирання ТПВ, придбано та встановлено
47 євроконтейнерів на загальну суму - 162,0 тис.грн.
Також коштом міського фонду охорони навколишнього природного
середовища, для обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії очисних
споруд, було придбано обладнання на суму - 170,0 тис.грн., а саме:
- електрична піч камерна лабораторна;
- стаціонарний лабораторний оксиметр (киснемір);
- пробовідбірник стічної води;
- шафа сушильна;
- шафа витяжна лабораторна.
На очисних спорудах виконано ремонт повітродувки вартістю - 75,0
тис.грн. У листопаді 2019 року КВУ "Каховський водоканал" було придбано
каналопромивну установку високого тиску (водовідведення), для виконання
робіт з промивання каналізаційних труб - 695,0 тис.грн.
4. АРХІТЕКТУРА та МІСТОБУДУВАННЯ
Протягом 2019 року укладено 19 договорів із замовниками будівництва
по пайовій участі у розвитку інфраструктури м. Каховка на суму - 489 тис. 146
грн.
Українським державним інститутом культурної спадщини завершені
роботи по виконанню історико-архітектурного опорного плану м. Каховка.
Наявність історико-архітектурного опорного плану міста дозволить
визначити межі режимів використання зон охорони пам’яток та історичних
ареалів, а також зберегти пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, які
розташовані на території міста.
Оновлений генеральний план міста дозволить поліпшити інвестиційну
привабливість міста. В генеральному плані будуть передбачені нові земельні
ділянки для будівництва об’єктів житлового будівництва та об’єктів
громадського призначення. Продовжується робота над внесенням змін до
генерального плану м. Каховка.
5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
З метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових
відносин між роботодавцями і найманими працівниками здійснює свою роботу
робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення. За 2019 рік перевірено 547 приватних підприємців, виявлено 55
порушень, здійснено 24 рейди. За результатами роботи до бюджету
донараховано 45,2 тис.грн., оформлено 19 найманих працівників.
На придбання чотирьох квартир дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування з державного бюджет передбачено та використано –

1363 698 грн; з місцевого бюджету (на нотаріальне оформлення придбаного
житла) – 40 000 грн.
Для організації оздоровлення дітей пільгових категорій м. Каховки під час літніх
канікул в 2019 році було виділено з міського бюджету коштів на суму 550,0
тис.грн., що в порівнянні з 2018 роком було більше на 200 тис.грн.
Згідно з тендерною процедурою за кошти міського бюджету 70 дітей
пільгових категорій м. Каховки оздоровлювались в дитячому таборі «Крилатий»
Скадовського району, що в порівнянні з 2018 роком було більше на 12 %.
Станом на 31.12.2019 року в Єдиному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги знаходилося 6697 осіб, із них ветеранів війни
699 особи. З числа ветеранів війни на обліку 188 учасника бойових дій, 4 –
особи з інвалідністю в наслідок війни, 1 учасник війни, 13 членів сімей,
загиблих військовослужбовців, які приймали участь в АТО та ООС.
З міського бюджету за 2019 рік надано пільг на суму:
Назва пільги
Послуги зв'язку ПАТ «Укртелеком»
Компенсаційні
виплати
за
пільгове
перевезення на міському сполученні
Зубопротезування
Пільги на житлово-комунальні послуги
почесним громадянам міста

Сума, тис.грн
92,9
2000,0
160,0
5,3

За призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги, тверде паливо
та скраплений газ звернулося 2535 сімей, за призначенням різних видів
державної допомоги - 2287 осіб.
За рахунок коштів міського бюджету:
- надається стипендія особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам
бойових дій, які досягли 90-річного віку на суму 35,0 тис. грн,
- збільшився обсяг коштів на одноразову матеріальну допомогу жителям міста,
які опинилися у скрутному становищі, у 2019 році загальна сума складає 1094,7
тис. грн.
- виплачується щомісячна грошова допомога трьом вдовам загиблих учасників
АТО по 4,0 тис. грн. кожній ( по 144,0 тис. грн. на рік).
З метою здійснення статутної діяльності громадських організацій за рахунок
коштів міського бюджету надається фінансова підтримка:
Назва організації
2019 рік/тис. грн.
міська організація ветеранів України
80,0
Міське товариство осіб з інвалідністю «Надія»

50,0

Міське товариство воїнів-інтернаціоналістів
ГО «Учасники АТО «СКІФ»

50,0
200,0

В місті відбуваються різнопланові організаційні та культурно-масові заходи, в
ході яких вшановують та вітають ветеранів війни та праці, учасників бойових дій,
ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, осіб та дітей з інвалідністю.
З міського бюджету виділяються кошти на відзначення цих свят:
2019 рік,
Назва заходу
тис. грн.
- річниця виведення військ з Афганістану
8,0
(проведення фестивалю «Пам'ять»
- річниця Перемоги у Другій Світовій війні та
50,0
річниця визволення України від нацистських
загарбників
- відзначення Міжнародного для громадян
похилого віку
10,0
- відзначення Дня захисника України
20,0
- відзначення міжнародного дня осіб з
8,0
інвалідністю
- придбання новорічних подарунків для дітей
55,0
пільгових категорій
6. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів
дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних
послуг з липня 2013 року функціонує Центр надання адміністративних послуг
Каховської міської ради.
Загальна кількість адміністративних послуг, які запроваджено через
Центр надання адміністративних послуг – 136, із них: послуги міської ради –
46, послуги територіальних органів – 90.
За 2019 рік адміністраторами Центру надання адміністративних послуг
прийнято та опрацьовано 10779 заяв від суб’єктів звернення, що на 23 %
більше ніж за аналогічний період минулого року (01.01.2018 по 31.12.2018 8788 звернень).
За звітний період складено 256 рішення по справі про адміністративні
правопорушення у вигляді попередження (проживання за недійсним паспортом
та проживання без реєстрації).
До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг
за 12 місяців 2019 року надійшло 1051 ,00 тис. грн., що в 2 рази більше ніж за
аналогічний період минулого року (за 12 місяців 2018 – 505,22 тис.грн.).
За 2019 рік оформлено та видано:
- 687 паспортів громадянина України у вигляді ID-картки,
- 1864 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.
За звітний період надано більш ніж 10 000 консультацій суб’єктам
звернення.

В вересні 2019 року в центрі надання адміністративних послуг Каховської
міської ради встановлено систему автоматизації обслуговування відвідувачів
(система керування чергою та здійснення платежів за адміністративні послуги).
7. ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
Всього на обліку відділу у справах дітей перебуває 94 дитини, з них 67
дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 27 дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах.
Із 67 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
- 60 під опікою та піклуванням;
- 7 дітей – у прийомних сім’ях та ДБСТ в інших населених пунктах.
100% - 67 дитини, що перебувають на первинному обліку охоплені
сімейними формами виховання.
Протягом 2019 року надано такий статус 13 дітям, з них 4 - дитини-сироти
та 9 дітей, позбавлених батьківського піклування. З дитини, що перебували в
статусі дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, усиновлені.
37 дітей навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, 2 дитина у
вищому навчальному закладі, 12 - у ліцеях, коледжах та ПТУ, 2 дитини у
спеціальній школі — інтернаті , 2 дитини відвідують дошкільні навчальні
заклади, 4 дітей за станом здоров’я не навчаються ( виховуються вдома), 5 дітей
не досягли віку для відвідування ДНЗ.
Опікуни/піклувальники приділяють належну увагу навчанню та вихованню
дітей, підтримують тісний зв’язок з класними керівниками та вчителями —
фахівцями, відвідують класні та шкільні батьківські збори, за можливості
сприяють духовному зростанню підопічних дітей. Опікуни/піклувальники
отримують своєчасно та в повному обсязі державну допомогу на утримання дітей,
допомога витрачається за цільовим призначенням.
З 2018 року в м. Каховка функціонує дві патронатні родини, в яких на даний
час тимчасово перебуває 4-дитини. Загалом за період надання послуг патронатних
вихователів в їх родини тимчасово було влаштовано 11 дітей.
Проведено інвентаризацію житла 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа. 12 підопічних дітей є власниками
житла, мають право користування житлом - 51 дитини. За дітьми до 18-річного
віку зберігається відповідне право на житло, в 2019 році вживалися заходи щодо
збереження житла однієї дитини, позбавленої батьківського піклування.
Всі підопічні 100% оздоровлені влітку 2019 року: за бюджетні кошти - у МДЦ
“Молода гвардія”, дитячому оздоровчому таборі ім. І. Кулика і пришкільних
таборах, а також за кошти опікунів/піклувальників на морі.
Неналежного виконання опікунами/ піклувальниками своїх обов’язків не
виявлено, порушення прав дітей не зафіксовано.

8. ОСВІТА
Впровадження Нової української школи
Триває робота зі створення сучасного освітнього середовища в школах і
дитсадках міста - в межах підготовки до Нової української школи проведено
капітальні ремонти 1-х класів ЗОШ №1 на суму 1455,0 тис. грн. та ЗОШ №3 на
суму 1191,0 тис. грн. За кошти державного бюджету в оновлені класи закуплені
нові навчальні меблі, ноутбуки та телевізори.
Розвиток інфраструктури освітніх закладів
За рахунок співфінансування з обласним бюджетом в ЗОШ №1 було
збудовано сучасне мініфутбольне поле вартістю 1,5 млн. грн.
Протягом року виконаний капітальний ремонт приміщень в ЗДО №6
«Сонечко» -299,9 тис. грн.; капітальний ремонт приміщень в ЗДО №7
«Джерельце» -299,4 тис. грн.; капітальний ремонт системи внутрішнього
водогону та каналізації ДНЗ №4 «Горобинка» -181,1 тис. грн.; капітальний
ремонт системі електроживлення ЗОШ №1 -297,7 тис. грн.; капітальний ремонт
приміщень СЮТ - 196 ,0 тис. грн. В листопаді поточного року завершений
частковий капітальний ремонт покрівлі НВК «Гімназія» -200,0 тис. грн.;
виконано частково капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №3 -100,0 тис.
грн.; поточний ремонт подвір’я ЗОШ №1 вартістю 195,0 тис. грн.
Придбано дитячий ігровий майданчик в ДНЗ №8 «Іскорка», шкільні меблі
для НУШ (471 одномісна парта) на суму 548 978 грн. та ресурсної кімнати для
ЗОШ №3 на суму 306 922 грн.; будівельні матеріали для проведення поточних
ремонтів закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста на суму 591,0
тис. грн. Реалізовано спільний проект з обласною радою по термомодернизації
ДНЗ №9 «Оленка» загальною вартістю 2 млн. 200 тис. грн.
Завдяки підтримці соціальних партнерів - Каховської філії ТОВ «Каргілл»
- протягом року було придбано спеціальне обладнання для лінгафонних
кабінетів в гімназії ЗОШ №3 та за кошти міського бюджету закуплено
обладнання та облаштовано ще один клас в СЗОШ № 2.
Підтримка учнів з особливими освітніми потребами
Вже четвертий рік поспіль здійснюється інтеграція в освітнє середовище
дітей з особливими потребами. В 2019-2020 навчальному році збільшилася
мережа інклюзивних класів - до 12, навчанням охоплено 20 дітей з особливими
потребами. В дошкільних навчальних закладах в цьому навчальному році
функціонують 11 інклюзивних груп, в яких вихованням охоплені 18 дітей з
особливими освітніми потребами. Всім цим дітям надаються послуги
практичного психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога.
Підтримка обдарованої учнівської молоді
З метою стимулювання громадській активності юних каховчан та
підтримки партнерських відносин з містами-побратимами Трускавець
і
Олесьниця (Польща) в 2019 році 55 учнів з усіх шкіл міста за кошти міського
бюджету здійснили навчальні візити до цих міст.
Видатки на фінансування програми «Обдарована дитина» забезпечили
участь кращих учнів шкіл міста у олімпіадах, конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН, конференціях, україномовних конкурсах на рівні
області і держави. За рахунок програми «Обдарована дитина» у 2018-2019 н.р.
92 обдаровані дитини нагороджені преміями та подарунками.
9. РОБОТА З МОЛОДДЮ, СПОРТ
Згідно з міською програмою “Молодь” відділами міської ради,
громадськими організаціями, ініціативними групами та активістами
молодіжного життя міста було проведено 112 заходів та акцій , в яких взяло
участь 30833 чол. Серед них: знайомство міського учнівського парламенту
старшокласників, учнівського самоврядування ДНЗ “КПЛСП” та вихованців
"Школи Еколідерів" (СЮН) з роботою відділів і управлінь міської ради,
практика міського учнівського парламенту старшокласників влітку 2019 року,
три гри на Кубок Каховської Відкритої ліги КВН, три відкриті турніри "CYBER
BATTLE, міська молодіжна Спартакіада, акції “Святкове серце”, “Перша
хвилина миру”, флеш-моби “Святкова квітка”, “Перша квітка”, “Войнушки”,
“Шалена молодь України”, молодіжний табір “Січ на Івана Купала 2019”,
патріотична акція “З любов'ю до захисників Державного кордонну”, молодіжне
свято до Дня захисту дітей "Давай у літо", молодіжно-розважальні свята “Ми молодь України” і "Halloween в Каховці", квест-гра “Патріот”, засідання клубу
“Молода сім’я”, І Відкрита сімейна спартакіади, пам'яті Руслана Салівончика,
XІIІ мотофестиваль “Тачанка”, мандрівки молоді, тощо. ІIІ мотофестиваль “Тачанка”, мандрівки молоді, тощо. В грудні 2018 року в
тринадцяте відбувся конкурс проектів міських молодіжних громадських
організацій на 2019 рік. Участь у конкурсі взяли 4 учасника: І місце - проект
“Каховщина. Варто приїхати” (ініціативна група “ГУК”). Профінансовано в
сумі 8410 грн.; ІІ місце - проект “Спілкуємось мистецтвом, 2” (ММГО “ДіЛО”).
Профінансовано в сумі 3485 грн.; ІІІ місце - проект "ЕКО-краса" (ГО “МО
“Нічна Мана”). Профінансовано в сумі 3130 грн. На реалізацію проектів з
міського бюджету було виділено 15025 тис. грн.
12 грудня в міськвиконкомі відбулося засідання міської конкурсної комісії з
оцінки соціальних проектів і програм з молодіжних проблем на 2020 рік. На
конкурс, було подано вперше 8 проектів. Переможцями визнано всім вісім
проектів: І місце - проект «Каховська ліга – відкрита для всіх!» (ініціативна
група «Каховська Відкрита Ліга КВН. Перезапуск»). Керівник проекту Скляр
Юрій (879 балів.) Рішенням комісії проект буде профінансовано в сумі 17565
грн.; ІІ місце - проект «Школа безпечної поведінки» (ІГ “ГУК”). Керівник
проекту Стрельчук Світлана (859 бал.). Рішенням комісії проект буде
профінансовано в сумі 4600 грн.; ІІІ місце - проект "Фото-пікнік" (ІГ
“Фотонатуралісти”). Керівник проекту Попов Денис (854 бал.). Рішенням
комісії проект буде профінансовано в сумі 2300 грн.; 4 місце - проект
«КультМови» (ІГ “ГУК”). Керівник проекту Стрельчук (850 бал.). Рішенням
комісії проект буде профінансовано в сумі 2300 грн.; 5 місце - проект
«Лицарське виховання. Каховка - 2020» (ІГ “Каховська паланка УДЮТ “СІЧ”).
Керівник проекту Мінська Олеся (819 бал.). Рішенням комісії проект буде
профінансовано в сумі 10000 грн.; 6 місце -проект "Лісова школа Еколідерів"

(ГО “МО “Нічна Мана”). Керівник проекту Філоненко Ірина (800 бал.).
Рішенням комісії проект буде профінансовано в сумі 4035 грн.; 7 місце - проект
"Еко-забіг" (ІГ “Біговий клуб "NК-Run”). Керівник проекту Сидорчук ДмитроК-Run”). Керівник проекту Сидорчук Дмитро
(752 бал.). Рішенням комісії проект буде профінансовано в сумі 2100 грн.; 8
місце - проект «Живи в стилі ЕКО - 2» (ММГО “ДіЛО”). Керівники проекту
Волощук Ангеліна, Мельникова Дар'я (742 бал.). Рішенням комісії проект буде
профінансовано в сумі 2100 грн. Реалізація більшості проектів розпочнеться в
січні-квітні 2020 року. Загальний бюджет всіх проектів складає суму 118478,48
грн., а в міському бюджеті учасники конкурсу просили 72773 грн.
Всього на реалізацію заходів Програми “Молодь” в 2019 році було
виділено вперше 303 000 грн. (в 2018 - 210 500 грн.) В 2019 році на міську
міську Програму “Стипендії міської ради для обдарованої молоді” вперше було
передбачено 63490,0 грн. (в 2018 - 23526 грн.) на 10 стипендіатів (в 2018 році 9 чол.)
Згідно з Програмою розвитку Українського козацтва за звітний період
було проведено 49 заходів, в яких взяло участь 6054 чол. Серед них: “Козацька
толока”, мандрівки до Миколаєва, Мелітополя, Трихати , Качкарівка , Парутіно ,
Тягинки, Капулівки, Покровського, Кам'янської Січі), табори Кам'янська Січ
2019" , "Острів Робінзона 2019" та “Соснова Січ 2019”), втретє було проведено
І етап Всеукраїнської гри “Сокіл” (“Джура”), козачата брали участь в грі
“Козацький ГРАЙ” між каховськими та миколаївськими куренями, козаками
Каховського Козачого товариства протягом року було проведено 6 разів свято
“Козацького куліша”; проведення Козацьких тризн (01.06., 10.08.), заходи до
Дня захисника України та до Дня Українського козацтва, XІIІ мотофестиваль “Тачанка”, мандрівки молоді, тощо. VІІІ-х ВідкритіІІІ-х Відкриті
міські змагання дитячих козацьких організацій на Кубок пам’яті сотника
Українського козацтва Станіслава Панаска тощо. Крім цього втретє (за останні
роки) за останні 10 років було профінансовано реалізацію заходів міської
Програми розвитку Українського козацтва, а саме було виділено 50 тис. грн.
Згідно міської Програми розвитку фізичної культури і спорту за звітний період
відділом спільно з іншими відділами, громадськими організаціями,
ініціативними групами та активістами спортивного життя міста загалом було
проведено 315 спортивних заходів (змагань) з олімпійських, неолімпійських
видів спорту та зі спорту серед осіб з інвалідністю міського, обласного та
всеукраїнського (міжнародного) рівня серед різних вікових категорій (у т.ч. відрядження спортсменів міста на змагання), в яких взяло участь 9,31 тис. чол.
(в 2018 році - 299, в яких взяло участь 8,93 тис. чол.). Серед них - олімпійські
види спорту: футбол, баскетбол, баскетбол 3х3, волейбол, волейбол пляжний,
бокс, теніс, теніс настільний, легка атлетика, дзюдо, боротьба вільна, художня
гімнастика, тощо. Неолімпійські види спорту: футзал, шахи, шашки,
панкратіон, хортинг, кіокушин карате, кікбоксінг, таеквон-до, спортивний
туризм, боротьба самбо, комплексні змагання та спартакіади, тощо.
Згідно міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці
на фзкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи у 2019 році відділу у
справах молоді та спорту було передбачено з міського бюджету 186,5 тис. грн. ,
у т.ч. з олімпійських видів спорту - 110,0 тис. грн., з неолімпійських видів - 70,0

тис. грн., з інвалідного спорту - 6,5 тис. грн. На часткову фінансову підтримку
Громадської організації "Спортивний клуб "Каховка" - 350,0 тис. грн. для
підготовки на участі у всеукраїнських та обласних змаганнях. На організацію
урочистих заходів з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту та
нагородження за підсумками спортивного сезону кращих спортсменів, тренерів,
ветеранів спорту, фахівців фізкультурно-спортивної галузі, тощо - 5,0 тис. грн.
(в 2018 році - 5,0 тис. грн.).
Також у звітному році за рахунок міського бюджету були виділені кошти
на придбання шахових годинників для проведення змагань Федерацією шахів м.
Каховки та Каховським шаховим клубом в МПК «Меліоратор» - 18,0 тис. грн.,
на фінансову підтримку для участі в Кубку світу з кіокушин карате спортсмена
та тренера Каховського осередку Херсонської обласної Федерації Кіокушин
карате (О.Гриненко та Д.В.Сіренко) – 75,0 тис. грн., на співфінансування
будівництва спортивного (міні-футбольного) майданчика зі штучним покриттям
на території каховської ЗОШ № 1 – 690,65 тис. грн.
На балансі відділу у справах молоді та спорту знаходиться структурний
підрозділ – спортивний комбінат “Олімпійський”. В міському бюджеті щорічно
передбачаються кошти на утримання с/к “Олімпійський” (у 2019 році - 1245,4
тис. грн.).
10. КУЛЬТУРА
Діяльність відділу культури Каховської міської ради протягом 2019 року
була направлена на реалізацію основних завдань «Програми розвитку культури
і духовності в місті на 2018-2022 роки», проведення єдиної державної політики
в сфері культури, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності
закладів культури міста для всіх верств населення, створення максимально
сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її
здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної
творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію
повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення.
Відділ культури продовжує активно запроваджувати нові форми проведення
масових заходів. Міськими закладами культури постійно забезпечується
реалізація просвітницьких проектів, благодійних концертів, фестивалів,
конкурсів, акцій, флеш-мобів, вистав, шоу-програм, видовищно-театралізованих
масових гулянь та інших культурно-дозвіллєвих заходів.
Наприкінці 2018 року відділом культури було організовано новорічний
конкурс для дитячої категорії населення міста - «Символ року – 2019», де
каховські школярі самостійно виготовляли іграшки на ялинку. Нагородження
найкращих та найкреативніших відбулось на відкритті міської ялинки, де
міським головою було вручено біль ніж 100 дипломів та солодких подарунків
талановитим дітям міста Каховка.
Цікаве театральне дійство, запальні танці, колоритні українські пісні, веселі
розваги, спортивні змагання, ігри для дітей та дорослих, традиційний
масничний стовп з подарунками, безкоштовні смачні млинці, смаколики та

традиційний «Колодієвий напій», смачний куліш, гарячі напої, масничні
вогнища і спалення Опудала зими занурило містян у святкову атмосферу
проведення у березні 2019 року театралізованого масового гуляння – «Щедра
Масляна».
З 20 по 25 квітня в місті Газіємир (турецький побратим Каховки) відбувся
дитячий фольклорний фестиваль, почесним гостем якого став танцювальний
ансамбль “Радість”. Талановиті каховські діти мали нагоду відвідати Туреччину,
познайомитися з культурою інших країн та на деякий час стати “синами” та
“доньками” турецьких родин. Переліт профінансовано за рахунок міського
бюджету.
За підтримки міського голови, міської ради, компанії Arthouse Traffic та
проекту «Кіноклуб», відділом культури у 2019 році організовано новий сезон
фестивалю «Кіно під відкритим небом».
У 2019 році відділ культури активно підтримував гастрольну діяльність та
розвиток театрально-мистецьких зв’язків. Цього року до нашого міста завітали
зі своїми концертами та театралізованими виставами значна кількість народних
та заслужених артистів України, та професійних театрів.
Інноваційними стали заходи до святкування 28-ї річниці Незалежності
України. Окрім щорічних урочистих заходів, цього року відділом культури
започатковано фестиваль вуличної їжі «EDA EST 2019», організовано ігрову
дитячу розважальну програму «Children ZONК-Run”). Керівник проекту Сидорчук ДмитроE», вечірню концертну програму
за участю гурту «Город Неспящих» та українського рок-гурту «Green Grey».
Не менш насичено організовано відділом культури заходи з нагоди
відзанчення 228-ї річниці з дня заснування міста: робота дитячих аніматорів,
шоу мильних кульок, аквагрім, яскраві фото-зони, фудкорт, виступ кавер гурту
Inside та зірок українського шоу-бізнесу - гурту Пара Нормальних.
В грудні 2019 року відділом культури спільно з управління освіти
організовано та проведено новорічний дитячий конкурс «Символ 2020 року», у
якому прийняла участь велика кількість дітлахів міста. Діти виготовляли
власноруч мишенят та щурів у різних видах декоративно-прикладного
мистецтва. Переможців конкурсу нагороджено дипломом та солодким
подарунком на відкритті Головної міської ялинки, яке відбулось 19 грудня 2019
року.
З метою впровадження інновацій в галузі культури, сучасного оформлення
та проведення міських культурно-мистецьких заходів у березні місяці для
продуктивної роботи студії «Каховська школа кіно і телебачення» міського
Палацу культури «Меліоратор», за кошти міського бюджету придбано принтер
на суму 5400,00 (п’ять тисяч чотириста грн. 00 коп.), технічне обладнання на
суму 159 225,00 (Сто п’ятдесят дев’ять тисяч двісті двадцять п’ять грн. 00 коп.).
Також було придбано за кошти спеціального рахунку МПК «Меліаратор» повно
кольоровий екран LED (98 900,00 грн.), ноутбук (12 000,00 грн.), планшети для
ведучих (11 800,00 грн.), новорічні прикраси (6 520,00 грн.), новорічні банери
(3000,00 грн.).

11. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
В 2019 році прийнято заяв від 5012 осіб, з них:
реєстрація права власності на нерухоме майно – 1870;
інше речове право (договори оренди) - 2057;
зміни – 849;
обтяження – 11;
від інших кореспондентів отримано в архів 732 нормативні документи з
подальшим долученням їх до реєстраційних справ;
сформовано та відправлено в інші реєстраційні відділи області 462
справи;
підготовлено 15 заперечення по судам різних інстанцій.
З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
подано та оброблено всього заяв про надання адміністративних послуг – 1722, з
них:
- для проведення державної реєстрації:
- створення юридичної особи – 45;
- змін до відомостей про юридичну особу – 291;
- фізичної особи підприємцем – 387
- змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 431;
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця –
167;
- припинення юридичної особи – 12;
- рішення про припинення юридичної особи – 21;
- зміни у складі ліквідаційної комісії – 14.
За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення
реєстраційних дій надійшло – 672030,00 грн.
12. КОНТРОЛЬ за додержанням законодавства про працю, благоустрій та
паркування транспортних засобів
За період роботи новоствореного відділу (з 10.07.2019 року):
- постійно проводились рейди, спрямовані на виявлення правопорушників,
виходячи з наявних повноважень, під час яких винесено 51 припис щодо
усунення порушкень Правил благоустрою території в м. Каховка щодо
посадових осіб підприємств, представників юридичних осіб, а також щодо
фізичних осіб.
- складено 79 протоколів про адміністративні правопорушення, з яких 1
— за ч.1 ст. 160 КупАП України «Торгівля з рук у невстановлених місцях»
(направлено для розгляду в Каховський міськрайонний суд), всі інші — за
статтею 152 КУпАП України «Порушення державних стандартів, норм і правил
у сфері благоустрою населених пунктів та правил благоустрою територій
населених пунктів».
76 протоколів згідно статті 218 КпАП України направлені на розгляд
адміністративної комісії при міськвиконкомі Каховської міської ради, 2

протоколи направлено на розгляд виконкомів місцевих рад за місцем мешкання
правопорушників.
13. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
В 2019 році на особистому прийомі міського глови побувало 142 мешканця
міста. Основні питання, з якими звертались громадяни міста на особистому
прийомі — ремонт житлового фонду, проведення робіт по благоустрою, з
приводу якості роботи житлово-комунальних підприємств, питання соціального
захисту, робота пасажирського транспорту та пільгового проїзду на міських
маршрутах, надання матеріальної допомоги, земельні конфлікти з сусідами
тощо. Організована робота по прийому громадян на І поверсі, цілодобово при
виконкомі працює диспетчерська служба “1505”, працівники якої надають
всебічну допомогу мешканцям міста в оперативному вирішенню виникаючих
проблем.

