
Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради 
з 01.11.2016 по 01.10.2017 

Окрім виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Каховки на 2017
рік,  в цей  період робота  виконавчих органів  Каховської  міської  ради  була  зосереджена  в
таких напрямках:
-  розвиток  інфраструктури  міста  та  вирішення  проблемних  питань  в  усіх  галузях
господарського комплексу: капітальний та поточний ремонт доріг, заходи по благоустрою;
- впровадження програм по підтримці ОСББ: револьверний фонд, програма дольової участі;
-  реконструкція  публічних  місць  для  зручного  проведення  дозвілля  каховчан:  розробка
проекту реконструкції площі біля БК «Фрунзе», проекту  нового парку по вул. Миру,  а також
проекту реконструкції набережної міста;
- розвиток освітньої сфери міста, відхід від батьківських внесків;
-  розвиток  спортивної  галузі:  установка  спортивних  майданчиків  у  дворах  будинків,
реконструкція стадіонів в школах;
- впровадження проектів по підвищенню громадської активності каховчан — проект «Бюджет
участі».

Міська влада працювала відповідно до 30 міських цільових програм, направлених на
розвиток різних сфер господарювання міста. Більшість з них – соціально спрямовані. Кошти
з міського бюджету в першу чергу направлялись на виконання завдань, встановлених цими
програмами. 

Для реалізації проектів соціально-економічного розвитку за 9 місяців поточного року
з  бюджету  розвитку  міста  виділено  34846,3  тис.  грн.  Ці  кошти  були  направлені  на
відновлення,  ремонт  об’єктів  соціально-культурної  сфери  та  систем  життєзабезпечення,
ремонт та утримання автомобільних доріг, енергоносіїв, міських програм, благоустрою.

Розвиток реального сектору економіки
За  січень–червень  2017р.  промисловими  підприємствами  м.  Каховки  реалізовано

промислової продукції на 3853,9 млн.грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу - 104807,5 грн. (в середньому

по Херсонській області – 12055,1 грн). Зростання обсягів відбулось за рахунок підприємств
харчової промисловості.

Інвестиційна політика
За І півріччя 2017 року  підприємствами міста за рахунок усіх джерел фінансування

освоєно  9,5  млн.грн.  капітальних  інвестицій. Головним  джерелом  фінансування
капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій,
за рахунок яких освоєно близько 80 % загального обсягу.

За І півріччя 2017 року  обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну
особу населення по області становив 198,4 дол.США. Найбільші показники зафіксовані у м.
Каховка -1937,1 дол.США.

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховки за січень–травень
2017р. становив 10,1 млн.дол. США (10,4% до загального обсягу по області) і збільшився
порівняно з відповідним періодом минулого року в 2,2 раза, імпорту – 19,5 млн.дол. (28,8%
до загального обсягу по області) і збільшився на 7,1%. 

Найбільші  обсяги  експортних  поставок здійснювались  до  Білорусії  –  15,8%  від
загального обсягу експорту, Грузії – 8,7%, Франції – 5,5%, Казахстану – 5,5%, Китаю – 6,1%,
США – 11,2%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Ізраїль – 17,8%,
Польща – 15,2%, США – 11,2% та Китай – 6,1%.

Основу  товарної  структури  експорту м.Каховки  складали  готові  харчові  продукти
(42,4% до загального обсягу експорту міста) і механічне та електричне обладнання (23,8%); в
імпорті товарів  найбільша  питома  вага  припадала  на  поставки  полімерних  матеріалів,



пластмас та виробів з них (53,3% до загального обсягу імпорту міста), продукції хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості (27,4%).

Торгівля та побутові послуги населенню
Роздрібний  товарооборот  підприємств  за  січень–березень  2017р.  становив  58,5

млн.грн., що на 8,5% більше рівня січня–березня 2016р. На одну особу населення припадало
2369,5 грн. проти 1988,2 грн. за відповідний період минулого року.

З метою наповнення ринку міста доступними продуктами харчування та забезпечення
виходу  на  ринок  їх  безпосередніх  виробників  на  постійній  основі  проводяться  ярмарки
сільгосппродукції  місцевих  товаровиробників.  З  початку  року  проведено  4  святкових
ярмарки, присвячених святкуванню Дня Масляної, Великодня, Дня Незалежності, Дня міста.

Реформування відносин власності
У  IV  кварталі  2016 року проведено  приватизацію нежитлового  приміщення  за

адресою м. Каховка, вул. Першотравнева, 30а. До міського бюджету в результаті отримано
317 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2017 року обліковується 98 договорів оренди нерухомого майна,
що належить до комунальної власності територіальної громади міста, загальною площею 
9 630,77 м2.

Надходження до міського бюджету Жовтень-грудень
2016 р., тис. грн.

Станом на 
01.10.2017 р.
 тис. грн

Всього
тис. грн.

Орендна  плата  за  користування
комунальним майном

86,3 163,8 250,1

Станом на 01.10.2017 року проведено приватизацію 7 земельних ділянок на суму 734,2 1
тис. грн.

Надходження до міського бюджету Жовтень-грудень
2016 р., тис. грн

Станом на 
01.10.2017 р. 
тис. грн

Всього
тис. грн.

По  раніше  укладеним  договорам
продажу  землі  (з  урахуванням
розстрочки платежів)

2310,9 8126,5 10437,4

З метою ефективного використання земель комунальної власності, проведена інвентаризація
земельних  ділянок  для  набуття  права  на  їх  оренду  на  земельних  торгах  у  2017  році  (14
ділянок орієнтовною площею 61,94 га.).

За  9  місяців  2017  року  укладено  48  договорів  оренди  земельних  ділянок  з
юридичними та фізичними особами загальною площею 199,1 га на 2187,1 тис. грн. 

Станом  на  01.10.2017  року складено  46  договорів  про  тимчасове  користування
місцем розташування рекламних засобів. 

Надходження до міського бюджету Жовтень-грудень
2016 р., тис. грн

Станом на 
01.10.2017 р. тис.
грн

Всього
тис. грн.

Від договорів за тимчасове користування
місцем розташування рекламних засобів.

57,5 175,4 232,9

Регуляторна політика та розвиток підприємництва
З початку 2017 року на території міста запрацювало 36 малих підприємства. Загалом

їх кількість становить 365 підприємств, на яких працює 1423 чоловік. 



         

          Так,  з  липня 2017 року в  Каховці  відкрито нове виробництво -   швейний цех
"Sсanditex", який випускає на експорт дитячі сумки-кенгуру. Штат виробництва налічує 75
працівників,  усі  вони  —  каховчани,  в  основному  випускники  Каховського  ліцею  сфери
послуг. Поява нових інвесторів в Каховці говорить про те, що у нас є потенціал для розвитку. 

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 – 46,  із  них:  послуги міської ради – 24,  послуги територіальних
органів – 22. 

З  01.11.2016  року  по  01.10.2017  року  адміністраторами  Центру  надання
адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 4524 заяв від суб’єктів звернення, що на
1,57 рази більше ніж за аналогічний період минулого року (01.11.2015 по 01.10.2016 – 2879
звернень).

За звітний період надано більш 5000 консультацій суб’єктам звернення.

Також, в Центрі планується оформлення та видача паспорту громадянина України для
виїзду за кордон та паспорту громадянина України у вигляді ID-картки.

Соціальна політика



Демографічна  ситуація.  На 1  серпня  2017р.  у  м.Каховка,  за  оцінкою,  проживало
36361  чоловік.  Упродовж  січня–липня  2017р.  чисельність  наявного  населення  м.Каховка
зменшилася на 238 осіб. За звітний період народилось 163 немовлят, померло 338 осіб. 

Грошові доходи населення та заробітна плата
Середньомісячна номінальна заробітна плата  штатного працівника по м.Каховка за

січень–березень  2017  року  становила  5487  грн,  що  у  1,7  рази  вище  рівня  мінімальної
заробітної  плати (3200 грн).  Порівняно з  січнем–березнем 2016р.  розмір заробітної  плати
збільшився в середньому на 38%.

Запорука успішного розвитку міста - наповнений бюджет
За 9 місяців 2017 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням
обсягів міжбюджетних трансфертів склали  201778,1 тис. грн. або 101,6% до плану, в тому
числі власні доходи загального фонду склали 89187,7 тис.грн. при плані 83429,2 тис. грн.,
перевиконання плану складає  5758,5 тис. грн. або 6,9%. 



У порівнянні з відповідним періодом 2016 року міський бюджет отримав власних  доходів
загального фонду більше на 23079,3 тис. грн., або на 34,9% .



Традиційно  в структурі  доходів загального  фонду  міського бюджету   м. Каховка
найбільшу питому вагу займає  податок та збір на доходи фізичних осіб - 63,3%.        

Найбільшу питому  вагу  в  структурі   податку  та  збору  на  доходи фізичних   осіб
(91,1%)  займає   податок  на  доходи   фізичних  осіб,  що  сплачується  податковими
агентами, із доходів  платника податку у вигляді заробітної плати. За 9 місяців 2017 року
при  плані    48204  тис.  грн.  фактично  надійшло  51429,3  тис.  грн.,  бюджетом   додатково
отримано  3225,3 тис. грн., а до факту 9 місяців 2016 року - 35114,8 тис.грн.

  План по місцевим податкам в цілому виконаний на 111,3% , при плані  21448 тис.
грн.  фактично надійшло 23881,5 тис. грн., бюджетом додатково отримано 2433,5 тис. грн. 

          Найбільшу питому  вагу в структурі місцевих податків і зборів 53,5% займає єдиний
податок, за 9 місяців 2017 року фактичні  надходження (12787,3тис.грн.) склали  111,9% до
плану.

До бюджету розвитку за  9 місяців 2017 року фактично надійшло 2994,5 тис. грн.  до
плану, затвердженому міською радою 1105 тис. грн., виконання складає 271%.

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
що перебувають у  державній або  комунальній власності  за  9 місяців 2017 року  виконані на
442,1%, при плані  580 тис.г рн., до бюджету фактично надійшло 2564,4тис.грн. додаткові
надходження складають 1984,4тис.грн.

Станом  на  01.10.2017  року  на  підставі  рішення  сесії  Каховської  міської  ради  від
25.05.2017 року № 639/36 «Про  розміщення тимчасово вільних  коштів бюджету міста на
вкладних (депозитних) рахунках у банках» 14.06.2017 року  розміщенні тимчасово вільні
кошти міського бюджету м. Каховки у розмірі 8000000 грн. Переможцем конкурсу визначена
філія  Херсонського обласного управління ТВБВ №10021/0103  ПАТ «Державного ощадного
банку України».

Процентна ставка  за Депозитом встановлена в розмірі 12,5 процентів річних. Станом
на 1.10.  2017 року до міського бюджету надійшли відсотки по депозитному вкладу в  сумі
210958грн. 90 коп. 

                                   
ВИДАТКИ 



Найбільшу  питому  вагу  у  видатках  загального  фонду  міського  бюджету  займають
видатки соціального призначення, які за 9 місяців 2017 року  склали  158756,0  тис. грн.

Як і у минулому році, найбільшу питому вагу  займають видатки на:
- соціальний захист та соціальне забезпечення  -  58,4  %;
- освіту – 36,8 %;

В  структурі  видаткової  частини   загального  фонду   за  економічними  категоріями
найбільшу питому вагу  зайняли видатки  на соціальні виплати  населенню (дитячі виплати,
пільги та субсидії на житлово – комунальні послуги, інші виплати) – 89371,9  тис.грн.



У порівнянні з аналогічним періодом минулого року найбільше  зросли  видатки  на
оплату праці бюджетним працівникам – на 27697,1 тис.грн, або в 1,6 рази. Таке зростання
пов’язано з  підвищенням  рівня мінімальної заробітної плати з 1418  гривень  у 2016 році до
3200 гривень   у звітному періоді. 

Також  зросли  видатки   на  соціальні  виплати  населенню   -  5265,1  тис.грн.,  що
пов’язано із підвищенням рівня прожиткового мінімуму (з 1335 гривень у 2016 році до 1588
гривень  за 9 місяців  2017 року), збільшення контингенту отримувачів субсидій на житлово –
комунальні послуги. 

Значний фінансовий ресурс загального фонду міського бюджету спрямовано також  на
фінансування  міських  програм,  а  це   3202,0  тис.  грн за  9  місяців  2017 року,   з  них  на
програми  соціального  захисту  малозахищених  верств  населення  –  1940,8  тис.  грн,
відпочинку  та  оздоровлення дітей –   486,0  тис.  грн,  програму  «Молодь» -  142,6  тис.грн,
підтримки  діяльності громадського формування  з охорони громадського порядку «Щит» –
301,0  тис.грн,  «Призовна  дільниця»  -  18,2  тис.грн,  «Обдарована  дитина»  -  55,5  тис.грн,
стимулювання  кращих  педагогічних  працівників  –  20,0  тис.  грн,   підтримки   діяльності
органів самоорганізації населення  - 34,8 тис.грн,  висвітлення  діяльності органів  місцевого
самоврядування  засобами масової інформації  - 37,7 тис.грн та інші. 

Житлово-комунальне господарство
Життєдіяльність будь-якого міста в першу чергу залежить від  сталого функціонування
комунальної  сфери,  від  рівня  та  якості  послуг,  які  надають  мешканцям  підприємства
житлово-комунальної сфери, енерго- та водозабезпечення. 
Наша мета - підвищення ефективності та надійності функціонування ЖКГ, забезпечення його
розвитку для задоволення потреб населення Каховки. Також, одним з пріорітетних напрямів
роботи виконавчих органів Каховської міської ради є сприяння створенню ОСББ.  На даний
час в 62 будинках міста налічується 56 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Також проводиться робота по інформуванню населення щодо переваг створення ОСББ в їх
домах. 

За звітний період прийнято дві міські програми по підтримці діяльності ОСББ.
Так,  рішенням сесії Каховської міської ради №655/36 від 25.05.2017 року прийнято

міську  програму  Про  дольову  участь  співвласників  квартир  (квартиронаймачів)  у
капітальному ремонті багатоквартирних житлових будинків м. Каховка.

За звітний період цією можливість  скористалось  13 ОСББ на  капітальний ремонт
покрівель  та  одне  ОСББ  на  ремонт  ліфтів.  Де  на  ремонт  покрівлі  з  міського  бюджету
виділялось 80% від загальної суми вартості, а 20%  залишалось зібрати власникам квартир. 

На ремонт ліфтів з міського бюджету виділялось 50% від загальної вартості ремонту
ліфтів. З міського бюджету було виділено 2 156,300 тис. грн на ремонт покрівлі та 35,000 тис.
грн. на ремонт ліфтів.    



Також за звітний період були внесені зміни до Програми  економічного, соціального та
культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік, згідно яких було прийнято рішення  виділити
Безповоротну  фінансову  допомогу  до  Револьверного  фонду  для  покращення  умов
проживання мешканців будинків ОСББ в сумі 700,0 тис.грн. з рахунку міського бюджету на
рахунок  ГС “ОСББ Каховка”.

З моменту створення Револьверного  фонду по теперішній час  фінансову  допомогу
взяло 11 ОСББ для покращення матеріального стану будинку.

У сфері благоустрою міста
В період з листопада 2016 року по вересень 2017 року на території міста Каховка було

здійснені заходи з видалення та оновлення зелених насаджень. Було видалено 117 одиниць  і
оновлено  —  43.  Постійно  вживаються  заходи  з  ліквідації  стихійних  сміттєзвалищ,
прибирання зелених зон міста. 

Капітальний та поточний ремонт доріг



За  звітний  період,  з  метою  поліпшення  інфраструктури  міста,   було  направлено
рекордну суму на оновлення доріг Каховки. Так, на поточний ремонт доріг було виділено
1241,7 тис. грн. На утримання доріг та тротуарів — 900 тис. грн.  На капітальний ремонт — 4
940,55 тис. грн. Серед них:
- вул. П.Осипенко від вул. М. Жука до вул. Ф. Гаєнко -218,0 тис.грн.;
- проїзд від вул. Першотравнева  до вул. Ентузіастів – 318,5 тис.грн.;
- пр. Європейський від вул. Освіти до вул. Першотравнева – 567,5 тис.грн.;
- вул. Ф.Гаєнко від вул. Мелітопольська до вул. П.Осипенко -223,0 тис.грн.;
-  вул. М.Жука від вул. Мелітопольська до вул. І.Золіна -497,4 тис.грн.;
- вул. Чаплинське шосе -142,1 тис.грн.;
- вул. В.Хоменка - перехрестя з вул. Пушкіна та з вул. Мелітопольська – 279,8 тис.грн.;
- вул. Портова від вул. Мелітопольська до вул. Пушкіна (доменний шлак) -295,6 тис.грн.;
- вул. Слобідська – перехрестя вул. Пушкіна – 18,6 тис.грн.;
- вул. Щемилівська (доменний шлак) -189,4 тис.грн;
- вул. Гоголя від вул. Мелітопольська до вул. В. Куликовська — 214,0 тис. грн.

Також  були  виділені  кошти  на  капітальний  ремонт  покриття  внутрішньо-квартальних
проїзних  доріг  в  сумі  995  тис.  грн.  Крім  цього,  1341,13  тис.  грн  було  витрачено  на
капітальний  ремонт  асфальтобетонного  покриття  внутрішньо-квартальних  проїзних  доріг
ОСББ. Таким чином, в цілому на капітальний та поточний ремонт доріг за звітний період
було направлено 7 276 тис. грн. 
Крім того, КП “КТП” в поточному році проведено благоустрій кладовища на 568,3 тис.грн. 

Теплопостачання.
На даний час система теплопостачання міста централізована. Але в зв'язку з закриттям

віддаленої котельні КП “Котельщик”, виконавчий комітет проводить цілеспрямовану роботу
стосовно реалізації схеми оптимізованого теплопостачання.

Згідно  з  програмою   “Реконструкція  систем опалення  квартир  пільгових  категорій
населення  та  малозабезпечених  громадян  в  багатоквартирних  житлових  будинках  ж/м



Свєтлово  м.  Каховка  із  встановленням  систем  індивідуального  опалення”, станом  на
01.08.2017 року в 645 квартирах вже встановлено індивідуальне опалення. 

Для центральної та східної частини міста передбачається збереження централізованої
системи теплопостачання з об'єднанням котелень № 1 та 2,  реконструкцією котелень № 3 та
4  КПТМ  “Каховтеплокомуненерго”.  Однак,  місто  впевнено  крокує  до  того,  аби  взагалі
відмовитися від централізованого опалення. Враховуючи це, сьогодні кожен бажаючий може
подати заяву і отримати дозвіл на відключення від централізованого опалення. Так, за звітний
період видано 200 дозволів на відключення від централізованого опалення. 

Архітектура та містобудування

За звітний період завершені  роботи по  проекту  “Реконструкція вул.  Миру в м.
Каховка Херсонської області”.  Отримано позитивний експертний звіт.  Вартість робіт по
даному проекту складає 6 млн. 972 тис. грн. Таким чином, вже наступного року занедбаний
пустир між будинками по вул. Миру перетвориться на чудовий Парк. 



Завершено  розробку  проектної  документації  “Коригування  детального  плану
території   V черги житлового масиву Свєтлово в межах вулиць Чкалова - Панкеєвська —
Козацька — Соборності в м. Каховка Херсонської області”. Це дає змогу отримати земельні
ділянки   військовослужбовцям  -  учасникам  АТО  та  членам  родин  військовослужбовців,
загиблих у ході  проведення антитерористичної  операції  для будівництва і  обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд (272 ділянки приблизно по 8 соток).

Розпочаті  роботи  по  проекту  “Реконструкція  вул.  Набережної  в  м.  Каховка”. Вартість
проектних робіт складає 110 тис. грн. 



Заплановано реконструювати Набережну від площі Таврійських ігор до Алеї біля Вічного
вогню  (протяжність  приблизно  1,5  км.).  Проект  буде  включати  розділи:  архітектурно-
планувальне рішення, озеленення, електрозабезпечення, водозабезпечення та інше.  

Впровадження  даного  проекту  збільшить  привабливість  міста,  дасть  змогу
облаштувати громадський простір, створити сприятливі умови для мешканців міста.

З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд на території міста оновлено
Комплексну  схему  розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької
діяльності у м. Каховка та розроблені архітектурні типи тимчасових споруд.

В перспективі  заплановано розробити детальний план території  Парку культури та
відпочинку (житловий масив Свєтлово) загальною площею 24,3 га. 

Розробка основної концепції розвитку даної території дасть можливість організувати
простір для відпочинку мешканців та гостей міста. На сьогоднішній день даний проект не
отримав підтримки в депутатському корпусі.

Освіта 
В  цьому  році  виконавчі  органи  Каховської  міської  ради  приділили  велику  увагу

розвитку та модернізації освітньої галузі м. Каховка.  За звітний період з міського бюджету
на ремонт закладів освіти було виділено рекордну суму коштів - 12 млн. 626 тис. 669 грн. Для
порівняння, в минулому році було виділено майже в два рази менше — тільки 7 млн. 207Тис.
400 грн. 

Вперше з міського бюджету були виділені  кошти у розмірі 121,07 тис.грн. на придбання
підручників, що дало можливість забезпечити освітній процес  майже повністю навчальною
літературою.

Підтримка обдарованої учнівської молоді

Збільшено  фінансування  міської  програми  «Обдарована  дитина»,  яка   створює  в
закладах освіти можливості для виявлення та розвитку  обдарованих дітей.

 У 2015 р. на фінансування програми з міського бюджету було виділено  -  20 тис, у
2016 – 35 тис, у 2017 - 129 тис. 600 гривень.



За рахунок коштів програми учні загальноосвітніх шкіл міста мали змогу брати участь
у олімпіадах, конкурсах, змаганнях різних рівнів, в навчальних сесіях МАН. 

Підтримка учнів з особливими освітніми потребами
У 2017/18 навчальному році у місті розпочали роботу 3 інклюзивні класи для учнів з

особливими освітніми потребами на базі ЗОШ №3 та СЗОШ №2.
Відкрито  інклюзивну  групу  в  дошкільному  закладі  №6  «Сонечко».  Функціонує

інклюзивна група в ДНЗ №9 «Оленка».

Підтримка педагогів міста
Збільшено  фінансування  міської  Програми  стимулювання  кращих  педагогічних

працівників у галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста, кращим
педагогічним працівникам дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

У  2015  році  на  фінансування  програми  з  міського  бюджету  було  виділено   10
тис.грн,  у  2016 та у 2017 виділено – по 20 тис.

 В рамках міської Програми стимулювання кращих педагогічних працівників у галузях
дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  міста,  кращим  педагогічним
працівникам дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти щорічно призначаються
одноразові стипендії по 2000 грн. кожна. 

Електронний щоденник
Починаючи з 1 жовтня,  в  якості  експерименту,  в  школі  № 1 і  гімназії  паралельно з

паперовою документацією буде впроваджено електронний щоденник. В ньому вчителі будуть
виставляти оцінки, записувати теми уроків та домашнє завдання, а також теми запланованих
контрольних робіт та повідомляти батьків про поведінку їхнього чада. Кожен учень в режимі
он-лайн зможе слідкувати за своєю успішністю, а батьки – контролювати відвідування школи
та оцінки своїх дітей. Цей експеримент профінансовано з міського бюджету в сумі 550 тисяч
гривень.

Відхід від шкільних “поборів”
Продовжується  робота  щодо  мінімізації  фінансової  участі  батьків  в  утриманні

дитсадків  і  шкіл.  Цього  року  на  їхні  поточні  потреби  вперше  з  міського  бюджету  було
виділено рекордну суму — майже 1 млн. грн. За ці кошти міський відділ освіти придбав
миючі засоби, туалетний папір, крейду, провели поточні ремонти. Звичайно, за ці гроші не
можна водночас вирішити всі поточні проблеми. Але це допомогло школам і садкам, щоб
допомога батьків була лише добровільною. 



Проведення ремонтів в закладах освіти
Цього року з міського бюджету на проведення ремонтів та оновлення матеріальної бази
в навчальних закладах було виділено рекордну суму – майже 13 млн. грн. Левова частка
цих  коштів  була  спрямована  на  заміну  вікон  в  школах.  Придбано  нове  кухонне
обладнання,  спортивний  інвентар,  комп’ютери,  класні  дошки,  шкільні  парти,  вантажний
автомобіль для підготовки водіїв.

Станом на 5 жовтня 2017 року в закладах освіти виконано капітальні ремонти:
 ДНЗ №4 «Горобинка» - 21157,5 грн.
 ДНЗ №6 «Сонечко» - 190836 грн.
 Водогону ДНЗ №8 – 56759  грн.
 Системи опалення ДНЗ №10 «Казка» - 176482,5 грн.
 водогону і каналізації ЗОШ №1(початкова школа) на суму – 60573 грн.
 спортивного залу ЗОШ №1 – 798609,2 грн.
 будівлі з заміною металопластикових вікон та дверей в ЗОШ №1 (початкова школа) –

62641,95 грн.
 доріжки від в’їзду до огорожі cпортмайданчика та площадки перед входом до будівлі

СЗОШ №2 – 92302,6 грн.
 будівлі з заміною металопластикових вікон та дверей в СЗОШ №2 (початкова школа)-

36282,3 грн.
 будівлі з заміною металопластикових вікон та дверей в СЗОШ №2 – 72057,6 грн.
 будівлі з заміною металопластикових вікон та дверей в ЗОШ №3 – 337505,89 грн.
 покрівлі ЗОШ №4 – 242610,8 грн.
 будівлі з заміною металопластикових вікон та дверей в ЗОШ №4 – 210218,29 грн.
 системи опалення ЗОШ №6 – 140725,7 тис. грн.
 будівлі з заміною металопластикових вікон та дверей в ЗОШ №6 – 5789,2 грн.
 будівлі з заміною металопластикових вікон та дверей в гімназії – 134521,25 грн.
 танцювальної зали ЦДТ – 62115 грн..
 твердого покриття з встановленням спортивних снарядів в ДЮСШ – 212 грн.

сантехнічних вузлів ДЮСШ – 44050,91 грн.
Решта коштів буде освоєна до кінця 2017 року.

Культура
Протягом звітного періоду забезпечено повноцінне функціонування закладів культури.
У 2017 навчальному році  збережено сталий контингент учнів КШМ — 300 чоловік, з

них  68  дітей  пільгових  категорій  повністю звільнені  від  оплати  за  навчання.  Оплата   за
навчання дітей  у період 2017р-2018р  не змінилася у порівнянні з 2016р -2017р навчальними
роками.

Наразі у  МПК «Меліоратор» діє 26 клубних формувань, в яких  займаються 1270
учасників. У 2017 році на базі МПК «Меліоратор»  було створено студію «Каховська школа
кіно і телебачення».

З  міського  бюджету   були  виділені   кошти  на «Програми  розвитку  культури  і
духовності в місті 

2016р – 105тис.грн
2017р -  115 тис. грн. 
З  них   вперше  з  міського  бюджету  виділено  20  тис.грн   на  поїздку  до  Польші

народного ансамблю танцю «Надія» за  запрошенням організації  «Вспульнота польска» і
керівництва міста  Ополе.

Додатково протягом року на програму виділено 17 700 грн на проведення фестивалю
«Ніч україніського кіно» та заходів до Дня Конституції України 

Проведені  заходи по зміцненню та якісному оновленню матеріально-технічної бази
закладів культури, протягом року з міського бюджету були виділені додаткові кошти :



1. Поточний  ремонт  приміщень
МПК»Меліоратор» (каб№356)  

97843 грн

2. Придбання  меблів  у  приміщення  МПК
«Меліоратор» (каб№356) 

24940 грн

Всього 122783 грн

З бюджету розвитку виділено на придбання та капітальні ремонти закладів культури:
2016р – 719 тис 674 грн
2017р - 2 млн. 673 тис.грн
За звітний період було профінансовано з міського бюджету наступні заходи:

1. Придбання  звукопідсилюючого  та  музичного  обладнання
для організації культурно-мистецьких заходів в місті та на
базі МПК "Меліоратор"

380760 грн

2. Капітальний ремонт чоловічого туалету  1 поверх Міського
палацу культури "Меліоратор" відділу культури

203807 грн

3. Капітальний ремонт механічного обладнання  сценічного
комплексу Міського палацу культури "Меліоратор" відділу
культури

508428  грн

4. Капітальний  ремонт  приміщення  МПК"Меліоратор"(каб.
№351,355)  відділу культури для студії  "Каховська школа
кіно і телебачення"

154488 грн

5. Придбання обладнання  для студії "Каховська школа кіно і
телебачення"

297700 грн

6. Проведення геодезичних, геологічних вишукувань , оцінки
технічного  стану  та  експлуатаційної  придатності  ганку
бідівлі ПК"Меліоратор"

98100 грн

7. Проектування  організації  та  облаштування  засобами
дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку
природного газу для МПК “Меліоратор”

25000 грн

8. Капітальний  ремонт  будівлі  Каховської  школи  мистецтв
відділу  культури  зі  встановленням  металопластикових
вікон (1-3 поверхи, 167шт)

765000 грн

9. Капітальний  ремонт  будівлі  Каховської  школи  мистецтв
відділу  культури  зі  встановленням  металопластикових
дверей (7шт)

68000 грн

10. Капітальний ремонт кабінетів на першому поверсі(правого
крила) Каховської школи мистецтв відділу культури

72914 грн

11. Капітальний ремонт туалету на першому поверсі (правого
крила) Каховської школи мистецтв відділу культури

50500 грн

12. Придбання фотоапарату 11000 грн
13. Капітальний ремонт ганку будівлі МПК"Меліоратор" 37323 грн
Всього 2673020 грн

Молодь та спорт.
Основним завданням відділу у  справах молоді  та  спорту було:  забезпечення на

території міста реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту, а
також розвитку Українського козацтва. 

 Згідно з міською Програмою “Молодь”, відділом спільно з іншими відділами міської
ради, громадськими організаціями, ініціативними групами та активістами молодіжного життя
міста було проведено 87 заходів та акцій (в 2016 році за цей період - 66), в яких взяло участь
22826 чол. (в 2016 році за цей період - 17147). 



Серед них: 7 засідань молодіжних “круглих столів”, 3 засідання клубу “Молода сім'я”,
знайомство  міського  учнівського  парламенту  старшокласників  та  учнівського
самоврядування  ДНЗ  “КПЛСП”  з  роботою  відділів  міської  ради,  практика  міського
учнівського  парламенту  старшокласників  (10  чол.)  влітку  2017  року,  різноманітні
фотовиставки (“Роботи каховських фотографів”, “Они сражались за Родину”, “Від війни до
відродження”, тощо),  7 флеш-мобів, одна гра за Веселий Кубок Каховської Відкритої ліги
КВН, міська молодіжна Спартакіада, молодіжні табори (“Молода Січ 2017” та “Соснова Січ
2017”),  молодіжно-розважальна  програма  “Святкуємо  разом”,  квест-гра  “Патріот”,   XI
мотофестиваль “Тачанка 20”, IV-а експедиція “У пошуках місця загибелі командарма” тощо. 

В  грудні  2016  року  в  одинадцяте  відбувся  конкурс  проектів  міських  молодіжних
громадських організацій на 2017 рік. Участь у конкурсі взяли 3 учасника: І місце - проект
“Каховка туристична” (Ініціативна група “Збережемо нашу історичну спадщину”) - 834 бали;
фінансування - 5000,0 грн.; ІІ місце - проект “Театр – форум “MyWay”” (ММГО “ДіЛО”) -
725 балів; фінансування - 3000,0 грн.; ІІІ місце - проект “Будинок книги” (ГО “МО “Нічна
Мана”) - 632 бали; фінансування - 2000,0 грн. 

На реалізацію проектів з міського бюджету було виділено 10 тис. грн.  Всього на
реалізацію заходів Програми “Молодь” в 2016 році передбачено 152 тис. грн. (в 2016 році
- 112 тис. грн., в 2015 році - 105 тис. грн.). Крім цього, вперше за останні 10 років на міську
Програму розвитку Українського козацтва 20 тис. грн. 

В  2016 році  на  міську  Програму “Стипендії  міської  ради  для обдарованої  молоді”
вперше було передбачено 18990 грн. (до 2017 року - 7170 грн.) на 9 стипендіатів (до 2017
року - на 5). Стипендіатами міської ради в 2017 році було обрано 9 чоловік.

Згідно  з  програмою  розвитку  Українського  козацтва за  звітний  період  відділом
спільно  з  іншими  відділами,  громадськими  організаціями  (в  тому  числі  і  козацькими),
ініціативними групами та  активістами козацького  життя  міста  було  проведено  44 заходи,
мандрівок та акцій, в яких взяло участь 2555 чол.  (в 2016 році проведено 25 заходів, в
яких взяло участь 2381 чол.). 

Спортивний майданчик — в кожен двір
Ми  продовжуємо  працювати  над  тим,  аби  Каховка  ставала  спортивною  столицею

Херсонщини.  Один  із  пріоритетних  напрямів  нашої  роботи  —  встановлення  у  дворах
будинків сучасних спортивних майданчиків з вуличними тренажерами. 

Так, цього року був збудований новий спортивний майданчик  на вул. Панкеєвська, 122.



На ремонт спортивного майданчика та придбання і встановлення вуличних тренажерів було
виділено  235,0  тис.  грн.  Ми впевнено  рухаємось  до  мети,  щоб  такі  майданчики  були  в
кожному дворі міста.

Також, до 2020 року в кожній каховській школі на місці старих футбольних майданчиків
з'являться  нові,  європейського  зразка,  з  сучасним покриттям.  Проекти  будуть  реалізовані
завдяки  ініціативі  народного  депутата  Сергія  Хлань  за  програмою  співфінансування  з
обласного  бюджету  та  Фонду  регіонального  розвитку.

Два нові майданчики з'явилися вже в цьому році. Так, з міського бюджету біло виділено
кошти в порядку співфінансування на майданчик в школі №4. Загальна вартість будівництва
1 мільйон 408 тисяч гривень. Також профінансували капітальний ремонт майданчика в школі
№5 (600 тисяч гривень).

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”. Протягом звітного періоду в міському бюджеті на 2017 рік
було передбачено кошти в сумі 1338,58 тис. грн., а саме:

- вперше (в XXI столітті це вперше) на капітальні видатки для с/к “Олімпійський”:
- на виготовлення та встановлення урн для сміття на с/к “Олімпійський” - 26,70 тис.

грн.; (встановлено 30 шт.);
- придбання та встановлення пластикових стільців для часткової заміни старих, що

прийшли у непридатність на трибунах с/к “Олімпійський” (215 шт.) - 51,88 тис. грн.;
- придбання мотокоси - 17,0 тис. грн. (вже придбали);
- капітальний ремонт адмінбудівлі - 540,0 тис. грн. (якщо сесія дасть згоду, а поки що

300 тис. грн.) (в даний момент вже йде ремонт);
- капітальний ремонт спортивних майданчиків - 110,0 тис. грн. (поки що в проекті);
-  розробка  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво  пристрою

блискавкозахисту - 8,0 тис. грн. (в процесі розробки);
-  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію  спортивного

залу - 100,0 тис. грн. (в процесі);
- на проведення реконструкції електричної мережі на с/к “Олімпійський” -  250 тис.

грн. (в процесі).



Крім того, за звітний період в Каховці було проведено  209 спортивних змагань, в
яких  взяло  участь  6284  чол.  Серед  них  -  олімпійські  види  спорту:  футбол,
баскетбол,баскетбол 3х3, волейбол, волейбол пляжний, бокс, теніс, теніс настільний, легка
атлетика, боротьба дзюдо, боротьба вільна, тощо. Неолімпійські види спорту: футзал, шахи,
шашки, фітнес, панкратіон, хортинг, кіокушин-кан карате, кікбоксінг,  таеквондо тощо.  На
фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи у 2017 році відділу у справах молоді та
спорту було передбачено з міського бюджету 154,0 тис. грн. (у 2016 — 96, тис. грн.), у т.ч. з
олімпійських видів спорту — 108,0 тис.  грн.;,  з неолімпійських видів — 40,0 тис.  грн.;,  з
інвалідного спорту — 6,0 тис. грн.

Соціальна сфера
За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області, станом на

01.09.2017  року  по  місту  Каховка  заборгованість  із  виплати  заробітної  плати  перед
працівниками відсутня. 

За  січень-вересень  2017  року  робочою  групою  щодо  легалізації  оплати  праці  та
зайнятості  населення  було  перевірено  667  приватних  підприємців  міста,  виявлено  52
підприємці, які порушували норми трудового законодавства, складено 26 актів, донараховано
30,9 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку, оформлено 16 найманих
працівників.   

Призначення  та  виплата  всіх  видів  державної  соціальної  допомоги  в  місті
проводиться своєчасно, заборгованості з їх виплати немає.

Протягом  2017 року за призначенням всіх видів державних соціальних допомог до
управління праці звернулося 3421 сім’ї. Загальна сума наданої допомоги склала 36467,9 тис.
грн.  Нарахована  субсидія  на  житлово-комунальні  послуги  8987  сім’ям  на  загальну  суму
54666,4 тис. грн. 

Субсидії ті інші пільги
Субсидію на тверде паливо та скраплений газ з початку року призначено 544 сім’ї на

загальну суму 1555,1 тис. грн. 
Управлінням постійно ведеться робота по подовженню на наступні терміни субсидії, у

яких закінчується термін дії. Всього за 9 місяців подовжено дію без звернень громадян 8302
справи та призначено по новим зверненням громадян 592 справи.

Протягом 2017 року виявлено 69 випадків надміру виплачених державних коштів  на
суму 108459,42 грн. (надано 69 повідомлень), погашено 64375,49 грн., що складає 59,35 %.

Станом на 01.10.2017 у Єдиному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, перебуває 7723 особи.     

      



       За рахунок коштів міського бюджету, надаються пільги різним категоріям громадян.
Міською програмою «Про міську програму щодо забезпечення компенсаційних виплат на
пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом  окремим  категоріям  громадян  на  міських
автобусних маршрутах загального користування на 2017 – 2020 роки» передбачено кошти в
сумі 1 500 000 грн.  на забезпечення перевезення по місту пільгових категорій населення
міста.
       Програмою  передбачено  фінансування  видатків  на  лікування  пільгових  категорій
населення міста, а саме:
   -   кошти  в  сумі  224,3  тис.  грн.  на  фінансування  видатків  з  придбання  особам  з
трансплантованими органами, життєво необхідних препаратів для імуносупресивної терапії
за пільговими рецептами, профінансовано – 116,83 тис. грн..;   
    -  кошти в сумі 943,74 тис. грн. на фінансування видатків для забезпечення пільгового
відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування   дітей - інвалідів - мешканців міста
Каховки, профінансовано – 603,3 тис грн.;
    - кошти в сумі 199,0 тис. грн. на зубопротезування пільгових категорій населення - жителів
міста;
 -  кошти  в  сумі  96,5  тис.  грн.  на  надання  ліків  за  пільговими  рецептами  окремим
категоріям громадян, профінансовано – 21,1 тис. грн.;

За  9  місяців  поточного   року  взято  на  облік  46  осіб,  які  прибули  в  м.  Каховку  з
тимчасово  окупованої  території  України  та  районів  проведення  АТО.  На  даний  час
обліковано 178 сімей,  в яких 242 особи у тому числі – 51 дитина. Довідки про взяття на облік
в управлінні  за  період з  жовтня 2014 року по теперішній час отримали 611 переміщених
громадян. Знято з обліку 345 осіб, у тому числі

- у зв’язку з вибуттям в інший район та поверненням додому  - 196 осіб;
-  у  зв’язку  із  скасуванням  довідки  внутрішньо  переміщеної  особи  з  припиненням

соціальних виплат тривалістю на 6 місяців – 141 особа;
- у зв’язку із смертю – 10 осіб.  

На даний час в Каховці зареєстровано 242 особи з числа ВПО, з них 
       - дітей 51 особа;
       - пенсіонерів та інвалідів – 84 особи
       - працездатних – 107 осіб.

У Каховці діє міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2018 роки.
Виходячи  з  фінансових  можливостей  міського  бюджету,  на  2017  рік  передбачено
фінансування програми з відпочинку дітей у сумі 337,8 тис.грн. та оздоровлення – в сумі
274,0 тис.грн.             

         Станом на 01.10.2017 року в місті Каховці обліковано 249 багатодітних родини, в
яких виховується 864 дитина, у тому числі дітей віком до 6 років – 263, від 6 до 18 років –
571, старших від 18 років, які навчаються за денною формою навчання у ВУЗах – 42.  
          Здійснюється призначення та виплата адресної грошової допомоги мешканцям міста
Каховки  –  трьом  вдовам  військовослужбовців,  загиблих  під  час  проведення
антитерористичної операції у розмірі по 4,0 тис. грн. За  9 місяців 2017 року виплачено 108,0
тис. грн.

Проводиться робота щодо створення та наповнення  Єдиної інформаційної бази про
мобілізованих осіб, на даний час на обліку знаходять 88 учасників бойових дій, які приймали
участь в АТО. 
        Станом на 01.10.2017 на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
міської ради перебуває 77 чол. - інваліди війни, 142 чол. - учасники бойових дій, які приймали
участь  в  антитерористичній  операції;  2119  чол.  -  особи  із  інвалідністю,  з  них  547  чол.  -
інваліди з дитинства, 79 чол. - інваліди по зору, 126 чол. - діти – інваліди, 170 чол. –інваліди-
колясочники.

 Станом на 01.10.2017  105 осіб з інвалідністю отримала технічні засоби реабілітації  у
кількості  111  одиниці,  16  законних  представників  дітей  з  інвалідністю  отримали  ТЗР  та



протезно-ортопедичні вироби у кількості 19 одиниці. Видано 143 направлень на забезпечення
протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації.
         З початку 2017 року укладено 19 договори із санаторно-курортними закладами  на суму
155,7 тис. грн.
    Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  Каховської  міської  ради
проведено фінансування з місцевого бюджету за 9 місяців 2017 року у сумі – 95950,6 тис.
грн., та з державного бюджету у сумі 826,8 тис грн..

З особливою категорією громадян працює 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Від  початку  2017  року  до  Міського  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
Каховської міської ради за консультацією звернулось 158 осіб.  Загальна чисельність сімей
(осіб), щодо яких надійшла інформація  – 111 сімей, із них,  85 сімей (осіб), в них виховується
136 дітей,  в  яких  в  результаті  проведення оцінки потреб  підтвердженні   складні  життєві
обставини.  

Всього було надано 1093 індивідуальних соціальних послуг.  Від початку 2017 року
під соціальним супроводом перебувало 16 сімей, в яких виховується  34 дитини.

Протягом  2017  року  Каховським  МЦСССДМ  проводиться  інформаційна  компанія
метою якої є пошук кандидатів в патронатні вихователі. 

В серпні 2017 року до Каховського МЦСССДМ звернулась одна родина, яка бажає
створити патронатну сім’ю.  За результатами співбесіди, обстеження умов проживання та на
підставі аналізу документів, поданих кандидатом у патронатні вихователі,   08.08.2017 року
до Херсонського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді була подана
заявка на участь  у навчанні за Програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі. 

Вперше  в  Каховці  за  бюджетні  гроші  куплені  дві  квартири  для  дітей-сиріт.
Однокімнатну квартиру отримає сирота дівчина,  трикімнатну -  сирота,  воїн АТО, у якого
підростають  двоє  дошкільнят.
Загальна сума  покупки 600 тис.  грн  -  це  гроші  каховських  платників  податків.  Квартири
будуть  перебувати  у  власності  громади  міста,  а  сироти  отримують  виключне  право
проживати в них все  життя.

Всього на обліку у відділі у справах дітей перебуває 82 дитини, з них 70 дітей — сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, 12 дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах. 

Із  70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
- 56 – під опікою та піклуванням;
- 6 дітей – у прийомних сім’ях та ДБСТ в інших населених пунктах;
- 1 дитина – у прийомній сім’ї м. Каховки;
- 2 дітей – в професійно - технічних училищах;
- 3 дитини – в інтернатних закладах.
- 2 тимчасово влаштовані до родин громадян.
Протягом року своєчасно виявлено та поставлено на облік 8 дітей — сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, всі діти влаштовані до сімейних форм виховання.
    Поставлено на облік 6 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, всього на

відповідному  обліку  перебуває  18  дітей,  які   проживають  в  неблагополучних  сім’ях,  2
постраждали від насильства в сім’ї, з батьками постійно проводилась профілактична робота
стосовно належного виконання своїх обов’язків по відношенню до дітей, контролю за їхнім
навчанням та поведінкою.  

Протягом  року  за  ініціативи  відділу  у  справах  дітей  рішенням  суду  2-х  батьків
позбавлено батьківських прав за ухиляння від виконання своїх обов’язків у відношенні 2-х
дітей.

З  метою  попередження  бездоглядності,  безпритульності  та  правопорушень  серед



неповнолітніх проведено 122 рейди “Діти вулиці”, “Підліток”, “Вокзал”, “Ринок», виявлено
11 дітей. Всі діти повернуті додому. 

В рамках  операції  «Урок» спільно з ВП ГУНП, відділом освіти проведено та МГО
“ЩИТ” 68 рейдів «Підліток»,  відвідані за місцем проживання 27 неповнолітніх, відносно
яких  існував  ризик  не  залучення  до  навчання.  На  даний  час  всі  діти  навчаються  у
загальноосвітніх закладах.

Медичне обслуговування
Ми продовжуємо роботу над тим, щоб Каховка, в рамках медичної реформи, отримала

статус Центра госпітального округу. Наразі йде відбір між Новою Каховкою і нашим містом.
Для цього міська рада виділила 2,8 млн гривень на закупівлю медобладнання для Каховської
ЦРЛ. Тепер наша лікарня поповниться новим лазерним коагулятором, сім'ю моніторами для
відстеження  стану  хворих,  двома  апаратами  штучної  вентиляції  легенів,  колоноскопом,
бронхоскопом,  функціональними  ліжками  для  відділу  неврології  і  т.п.  Це  обладнання
необхідне, щоб мати ґрунтовну перевагу перед Новою Каховкою. Від цього буде залежати, чи
стане Каховка госпітальних центром. А в подальшому, і це найголовніше - наскільки якісні
медичні послуги будуть отримувати каховчани.

Впровадження новітніх технологій
Постійно ведеться робота над впровадженням новітніх технологій в роботі виконавчих

органів  Каховської  міської  ради.  Так,  протягом звітного  періоду запроваджено  отримання
адміністративних послуг  через портал Державних послуг IGOV. 

Каховка однією з  перших в  Херсонській  області  приєдналася  до системи  IGOV і
залишається  лідером  по  темпам  її  впровадження.  За  допомогою  сервісу  iGov  каховчани
можуть: зареєструвати своє місце проживання, знятися з реєстрації,  отримати довідку про
реєстрацію місця проживання, а також подати он-лайн звернення до міського голови.

За рахунок грошей платників податків ми придбали зчитувальні пристрої для нового
зразка паспортів. Такими пристроями тепер оснащені ЦНАП, відділ реєстрації нерухомого
майна  та  відділ  реєстрації  місця  проживання.

Таким чином, тепер пластикові паспорти (ID-картки) знайшли свій істинний сенс: не



потрібно носити довідки в паперовому варіанті (про реєстрацію місця проживання, свідоцтво
про  шлюб  або  розлучення)  -  досить  надати  id-карту.

У перспективі встановимо зчитувальні пристрої у всіх організаціях і установах. Ми
робимо усе можливе для зручності каховчан.

Бюджет участі

     В 2017 році в Каховці вперше було запроваджено проект “Бюджет участі”,  що надає
можливість  кожному  каховчанину  реалізувати  свої  ідеї  по  покращенню міста  за  рахунок
міського бюджету. З міського бюджету на дані цілі було виділено 227 000 гривень.
      З липня по жовтень 2017 року проходив прийом проектів, їх модерація та голосування
каховчан за найкращий проект. Всього було подано 11 проектів, 8 з яких отримали схвальну
оцінку Координаційної ради і були допущені до участі в голосуванні. Голосування тривало з
1 по 20 вересня, в якому прийняли участь 554 каховчанина. Перемогу одержали три проекти,
серед яких: проект  Ірини Салтикової “Велика Куликовська 92 - спортивна”, який набрав
241 голос. Бюджет проекту - 99 900 гривень. Згідно проекту, в цьому році у дворі будинку по
вул. В.Куликовська між будинками 92 і 76 буде побудована сучасна спортивний майданчик. 
     Друге  місце  зайняв  проект  Вячеслава  Пашинського  “Дитячо-юнацький військово-
патріотичний табір "Школа виживання". З бюджетом в 50 тисяч гривень він набрав 209
голосів.  Проектом  передбачається  організація  триденного  табору  для  старшокласників
каховських  шкіл,  за  допомогою  якого  вони   навчаться  основам  виживання  в  природних
умовах  з  мінімальним  набором  туриста.
    Також  необхідну  кількість  голосів  для  перемоги  набрав  проект  Альони  Дяченко
“ТУРНiКОВІЙ перiод" або WORKOUT в КОЖЕН двiр!” (196 голосів). Бюджет проекту -
77 777 гривень. Проектом передбачається встановлення у дворі будинку по вул. Пушкіна 71
тренувального  комплексу  WORKOUT  street  (каскад  турніків,  бруси,  рукоходи).
     Проект “Бюджет участі” показав і довів, що будь-який каховчанин може поставити мету і
змінити місто самостійно. Наступного року очікуємо виділення   як мінімум мільйон гривень
на "Бюджет участі", аби дати можливість каховчанам реалізувати більше ідей, які  покращать
наше місто.



Звернення каховчан

За  звітний  період  до  виконкому  Каховської  міської  ради  надійшло  1616  звернень.
Основні питання, з якими звертались громадяни міста - це надання матеріальної допомоги,
вжиття  заходів  до  безпритульних  тварин,  надання  субсидій,  відключення  від  мережі
централізованого  теплопостачання,  ремонт  покрівель,  видалення  дерев,  з  приводу
підвищення  тарифів  на  житлово-комунальні  послуги,  надання  земельної  ділянки  для
будівництва  індивідуального  житлового  будинку,  розгляд  питань  щодо  меж  земельних
ділянок, робота пасажирського транспорту, пільгові перевезення тощо.

На  особистому  прийомі  побувало  148  мешканця  міста.  Основні  питання,  з  якими
звертались громадяни міста на особистому прийомі — це підвищення тарифу на послуги з
централізованого опалення, 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 тощо.

Цілодобово  при  виконкомі  працює  диспетчерська  служба  “1505”,  де  диспетчери
надають  всебічну  допомогу  мешканцям  міста  в  оперативному  вирішенню  виникаючих
проблем. 

Крім цього, нещодавно ми відкрили мобільну гарячу лінію Каховскього виконкому  -
+380504141888.  Саме  цей  номер  телефону  зробить  ближче  міську  владу  і  каховчан,  які
користуються смартфонами і планшетами. На цей номер можна дзвонити з 8:00 до 17:00 та
цілодобово писати СМС. Також цілодобово можна писати повідомлення на Вайбер, телеграм
або Мессенджер . Працівники виконавчих органів міської ради реагують на кожен дзвінок
або повідомлення.


