
Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради 
з 01.11.2017 по 01.11.2018 

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: впровадження
проекту реконструкції площі біля БК «Фрунзе», проекту  нового парку по вул. Миру,  а також
проекту реконструкції набережної міста;
- розвиток освітньої сфери міста;
-  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 громади визначених міською радою
у  Програмі  економічного  і  соціального  розвитку  м.  Каховки  на  2018  рік за  9  місяців
поточного  року  з  бюджету  розвитку  міста  освоєно  14758,47  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–серпень  2018  р.  промисловими  підприємствами  м.Каховки  реалізовано
промислової  продукції (товарів,  послуг)  на  4812,6  млн.грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу - 132112,3 грн. (в середньому
по Херсонській області – 17542,9 грн). Зростання відбулось за рахунок підприємств харчової
промисловості.

Інвестиційна політика
За І півріччя 2018 року підприємствами міста за рахунок усіх джерел фінансування

освоєно 116 млн.грн капітальних інвестицій, що у 1,2 рази більше обсягу минулого року
(95 млн.грн.)
 Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні
кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно близько 80 % загального обсягу.
        Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховка за січень–травень
2018р. становив 10,3 млн.дол. США (10,0% до загального обсягу по області) і збільшився
порівняно з відповідним періодом минулого року на 25,8%, імпорту – 20,6 млн.дол. (17,7% до
загального обсягу по області) і збільшився на 20,2%.

Зовнішньоторговельні  операції  товарами  підприємства  м.Каховка  здійснювали  з
партнерами 46 країн світу.

Найбільші  обсяги  експортних  поставок  здійснювались  до  Білорусії  –  17,8%  від
загального обсягу експорту, Великої Британії – 12,6%, Польщі – 11,7%, Латвії – 11,5%, Литви
– 7,7%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Туреччина – 35,3%, США
– 16,5% та Ізраїль – 13,3%.
Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  іноземних  інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку міста  у січні–червні 2018 року  становив 71,2 млн.дол., США (33,4 %



загального  обсягу  по  області).  У  розрахунку  на одну  особу  населення  обсяг  прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 1974,5 дол. США.

Будівництво  
Обсяги виконаних будівельних робіт за І півріччя 2018 року склали 13469,0 тис.грн.,

що в 1,2 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року (10914,0 тис грн),    3,4
% загальнообласного обсягу.

За січень-червень 2018 р. у місті прийнято в експлуатацію 1018 м2  загальної площі
житла.

Торгівля та побутові послуги населенню
Роздрібний товарооборот  підприємств за  січень–березень  2018  р.  становив  107,3

млн.грн, що на 9% більше рівня січня–березня 2017 р. На одну особу населення припадало
2957,0 грн проти 2369,5 грн за відповідний період минулого року.

Реформування відносин власності
З початку 2018 року проведено:
-  приватизацію  нежитлового  приміщення  за  адресою  м.  Каховка,  проспект

Європейський, до міського бюджету в результаті отримано 54,2 тис. грн. (березень 2018 р.);
-  виділено  в  оренду  частину  нежитлового  приміщення  на  першому  поверсі

(вестибюлю) площею 6,00 кв.м за адресою м.  Каховка,  вул.  Велика Куликовська,  103 для
розміщення кафетерію (березень 2018 р.);

- передано на баланс КП “Комунальне транспортне підприємство” комплекс будівель
та споруд парку культури (серпень 2018 р.)

Станом на 01 жовтня 2018 року обліковується 87 договорів оренди нерухомого майна,
що належить  до комунальної  власності  територіальної  громади міста,  загальною площею
9829,37 м2. Надходження від орендної плати до міського бюджету склали 290,7 тис. грн.  

Станом  на  01.10.2018  року проведено  приватизацію  8  земельних  ділянок  на  суму
1200,0 тис. грн.   

З метою ефективного використання земель комунальної власності проведена інвентаризація
земельних  ділянок  для  набуття  права  на  їх  оренду  на  земельних  торгах  у  2018  році  (22
ділянки орієнтовною площею 14,95 га.).

За  9  місяців  2018  року  укладено  44  договорів  оренди  земельних  ділянок  з
юридичними та фізичними особами загальною площею 20,0198 га на 1102,8 тис. грн.

По новим та раніше укладеним договорам оренди земельних ділянок за 9 місяців 2018
року у бюджет міста отримано 4597,8 тис. грн.

Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Станом на 01.10.2018 року на території міста зареєстровано  394  малих та середніх

підприємств на яких працює 4625 чоловік. Згідно інформації, наданої Каховського відділення
Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області питома вага надходжень до міського
бюджету від підприємств малого та середнього бізнесу становить 52,8%.

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 –  131, із них: послуги міської ради –  46, послуги територіальних
органів – 85.

У липні 2018 року за результатами відбору комісією у складі експертів Програми,
представників  Мінрегіону  та  Мінекономрозвитку  Каховка  стала  однією з  118  громад  для
подальшого аналізу їх спроможності та розробки Технічних Завдань для створення ЦНАП. 

06.08.2018 року підписано меморандум щодо співпраці  та  підключення Центру до
системи.  Проект  ЄС  «Підтримка  електронного  урядування  для  децентралізації  в  Україні



(EGOV4UKRAINE)»  підтримує  розробку  сучасної  інформаційної  системи  для  центрів
надання адміністративних послуг (ЦНАПів) в Україні, яка пришвидшить роботу центрів у 10
разів. Наше місто стало одним з  10 пілотних населених пунктів, де буде опрацьовуватися
інформаційна система для ЦНАПів «Вулик» в рамках проекту «EGOV4UKRAINE» програми
«U-LEAD з Європою». 

          Наразі у Каховському міському ЦНАПі доступні широкі можливості для того, щоб за
допомогою  порталу  iGov  стати  в  онлайн-чергу  на  оформлення  закордонного  паспорту
(https://igov.org.ua/service/176/general),  самому  обрати  зручний  час  для  прийому  та  здачі
необхідних документів. 

              Соціальна політика  
Демографічна  ситуація.  Чисельність  населення  міста  станом  1  серпня  2018  р.

становила 36109 чоловік, протягом 9 місяців поточного року вона зменшилась на 149 осіб. За
звітний період народилось 143 немовляти, померло 337 осіб.

Грошові доходи населення та заробітна плата 
У  січні–березні  2018  р. середньооблікова  кількість  штатних  працівників

підприємств, установ та організацій у м.Каховка становила 8,6 тис. осіб.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у ІІ кварталі

https://igov.org.ua/service/176/general?fbclid=IwAR2VcG7V5L5vlLDOvycdUkYMZ3ffUaj6vGjghf7vkujxEutOHJHwKhDP9vg


2018р. становила 7159 грн, що у 1,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Порівняно з ІІ кварталом 2017р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 19,98 %
(5966,8 грн.).

          Запорука успішного розвитку міста - наповнений бюджет   
           За 9 місяців  2018 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з
урахуванням обсягів  міжбюджетних трансфертів  склали 255387,7  тис.  грн або 100,4% до
плану (254371,3 тис. грн), в тому числі власні доходи загального фонду склали 104573,8 тис.
грн при плані 100894,8 тис. грн, перевиконання плану склало 3679 тис. грн або 3,6%. 

 
  

У
порівнянні  з  відповідним  періодом  2017  року  міський  бюджет  отримав  власних  доходів
загального фонду більше на 15386,1 тис.грн. (факт 9 місяців 2017 року 89187,7 тис.грн., факт
9 півріччя 2018 року 104573,8 тис.грн.) або на 17,3% .

 

         Найбільшу питому вагу в структурі податку та збору на доходи фізичних осіб 92,1%
займає  податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується  податковими  агентами,  із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати,  за 9 місяців 2018 року при плані
60700 тис.грн фактично надійшло 62635 тис.грн, бюджетом додатково отримано 1935 тис.грн,
а до факту 9 місяців 2017 року (51429,3 тис.грн) надходження збільшились на 11206 тис.грн,
в  тому  числі  в  відрахувані  60% від  ЗАТ «Чумак»  на  1423,5  тис.грн.,  ПАТ «КЗЄСО» на
922,7тис.грн., Відділу освіти Каховської міської ради на 908,3тис.грн., ЗАТ АТ «Каргілл»- на
818,4тис.грн, ТОВ «Скандітекс» на 434,2тис.грн ТОВ «Уніфер» на 418,7тис.грн., ТОВ «Тера



Тарса Україна» на 357тис.грн., КВУ «Каховський водоканал» на 345,8тис.грн., ТОВ «Стафф
Експерт» на 331,9тис.грн, КП КТП на 249,5тис.грн, КП Керуюча компанія на 238,2тис.грн.,
Каховська ЦРЛ на 233,8тис.грн., ТОВ «ВВВВ» на 216,8тис.грн., ТОВ «Вандра РАГЗ ткацьке
ательє» на 127,1тис.грн. та інші, виконання до факту 9 місяців 2017 року склало 121,8% за
рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти відповідного періоду 2017
року (9 місяців 2017 року 3200грн., 9 місяців 2018 року 3723грн.).

  
         

План по  місцевим податкам в  цілому виконаний на 102,9%, при плані  25093,3тис.грн.
фактично надійшло 25829,1тис.грн., бюджетом додатково отримано 735,8тис.грн.

         План по платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній
власності за  9  місяців  2018  року  виконаний  на  163,4%  при  плані  179тис.грн.  фактично
надійшло 292,5тис.грн., надходження до бюджету збільшились на 113,5тис.грн., до факту 9
місяців 2017 року (163,8тис.грн.) надходження збільшились на 128,7тис.грн.

        За 9 місяців 2018 року в результаті посилення контролю за своєчасним перерахуванням
орендної плати до міського бюджету, орендарями погашена заборгованості з плати за оренду
майна, що належить до комунальної власності в сумі 24,3тис.грн.

ВИДАТКИ
Найбільшу  питому  вагу  у  видатках  загального  фонду  міського  бюджету  займають

видатки соціального призначення, які за 9 місяців 2018 року склали 210137,3 тис.грн
 



         Як і у минулому році найбільшу питому вагу займають видатки на:
- соціальний захист та соціальне забезпечення - 60,9 %;
- освіту – 35,7%;
Структура  виконання  видатків  загального  фонду  характеризується  наступними

показниками:
 

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) - 123198,8 тис.грн. на 33826,9 тис.грн.
більше ніж у минулому році.   

Значний фінансовий ресурс загального фонду міського бюджету спрямовано також на
фінансування  міських  програм:  програму  соціального  захисту  малозахищених  верств
населення – 1047,1 тис.грн,  програму відпочинку та оздоровлення дітей – 1087,2 тис.грн,
програму  «Молодь»  -  205,1  тис.грн,  підтримки  діяльності  громадського  формування  з
охорони громадського порядку «Щит» – 365,5 тис.грн, «Призовна дільниця» - 12,8 тис.грн,
«Обдарована дитина» - 90,3 тис.грн, стимулювання кращих педагогічних працівників – 20,0
тис.грн та інші.   

По  спеціальному  фонду  міського  бюджету  видатки  проведено  на  загальну  суму
17785,3 тис.грн. 
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83,0%  усіх  видатків  спеціального  фонду  становлять  видатки  бюджету  розвитку  –
14758,5 тис.грн. 

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 71 будинках міста налічується 65 об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків. У цьому році створено 5 нових 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 7 ОСББ на капітальний ремонт покрівель. На ремонт покрівлі
з міського бюджету виділялось 80% від загальної суми вартості, а 20% залишалось зібрати
власникам квартир. З міського бюджету було виділено на ремонт покрівель - 2208800 грн..

Револьверний Фонд
У минулому році в рамках Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.
Каховки,  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  фінансовою  допомогою
скористалися 17 будинків ОСББ.

Для  комфорту  мешканців  міста  під  час  проведення  масових  заходів  придбано  та
використовується вісім мобільних туалетних кабін на загальну суму 90 000 грн. 

На вулицях міста  для зручності  мешканців міста встановлено 15 металевих та 220
бетонних урни, 10 бетонних клумб, 45 лавок. 

           Станом на 01.10.2018 року підприємством виконано ремонт наступних об’єктів:
- капітальний ремонт - 2 ліфтів;
- капітальний ремонт - 1 покрівлі.
Виконано поточний ремонт:
- покрівель загальною площею — 686,1м2;
- мережі холодного водопостачання — 173,5 м.;
- опалювальних мереж — 263 м.;
- каналізаційних мереж — 80,2 м.;
- зливових, каналізаційних та водостічних труб — 58 м.;
Виконано ремонт:
- відмостки —100 м2;
- димо-вентиляційних каналів — 5 шт.;
- під’їздів — 13 шт.;
- козирків — 8 шт.;
- електрощитових — 9 шт.;
- вхідних дверей - 12 од. -__



Капітальний та поточний ремонт доріг
З  початку 2018 року  за  кошти  місцевого  бюджету  виконаний  капітальний  ремонт

твердого покриття міських вулиць на суму - 2,6 млн.грн. загальною площею ремонту близько
- 6 тис.м2, серед відремонтованих вулиць – Мелітопольська, М.Жука, Я.Мудрого, Ливарна,
З.Космодемьянської, проїзд по проспекту Європейському, Комарова, Панкеєвська, Берегова. 

            Здійснено поточний ремонт доріг на суму - 2382000 грн. 
Відремонтовані  вулиці  -  Мелітопольська,  Набережна,  Панкеєвська,  І.Золіна,  Чаплинське
шосе,  Пушкіна,  Жовтнева,  П.Орлика,  Південна,  Козацька,  О.Гончара,  Набережна,
Першотравнева,  М.Жука,  проспект  Європейський,  Будівельників,  Соборності,
Б.Хмельницького,  Спендіарова,  Промислова,  Є.Патона,  8  березня,  А.Соловьяненко,
З.Космодемьянської, Я.Мудрого, Радищева, Ф.Гаєнко, Гірників.

Для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод придбано та продовжується
встановлення  близько  70-ти  дорожніх  знаки  згідно  розробленої  "Схеми  безпечного  руху
міста". 

Вуличне освітлення
Через  систему  PROZORRO  придбано  та  підключено  149  енергозберігаючих  LED-

світильника  вуличного  освітлення,  390  світлодіодних  ламп  використовуються  для  заміни
старих ртутних ламп з метою економії бюджетних коштів за активну електроенергію.  



Виконані  роботи  з  реконструкції  вуличного  освітлення  вулиці  Ливарна,  Тургенєва,
провулку Ливарний на загальну суму 246200 грн., закінчено підрядні роботи з реконструкції
мереж  вуличного  освітлення  паркової  зони  в  районі  будинків  112,  114,  116,  та  118  по
вул.Панкеєвська на суму 327800 грн.

З  економією  більш  ніж  39000  грн.  за  бюджетні  кошти  придбано  малогабаритний
трактор для утримання об’єктів благоустрою міста. 



Регулювання чисельності безпритульних тварин
З метою зменшення кількості безпритульних тварин у м. Каховка на основі гуманного

та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов’язків фізичних і юридичних
осіб, які опікуються безпритульними тваринами, залучення відповідних виконавчих органів
міської  ради,  служб,  установ,  громадських  організацій,  комунальних  підприємств  до
вирішення цих питань за умови відсутності чіткої нормативно-правової бази на державному
рівні рішенням сесії Каховської міської ради № 1042/53 від 29.03.2018 затверджено Програму
регулювання  чисельності  безпритульних  тварин  у  місті  Каховці  та  виділено  коштів  з
місцевого бюджету на реалізацію Програми у 2018 році - 199000 грн. 

Стерилізовано - 132 собаки, закуплено 12 кліток 

У сфері благоустрою міста
В період з листопада 2017 року по листопад 2018 року на території міста Каховка було

здійснені заходи з видалення та оновлення зелених насаджень. Було видалено 75 одиниць  і
оновлено  —  107.  Постійно  вживаються  заходи  з  ліквідації  стихійних  сміттєзвалищ,
прибирання зелених зон міста. 

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. 
Для  забезпечення  підготовки  господарського  комплексу  м.  Каховки  до  осінньо-зимового
періоду  2018-2019  рр.  були  розроблені  та  затверджені  заходи  по  підготовці  житлово-
комунального  господарства  та  об’єктів  соціально-культурної  сфери  до  опалювального
періоду.

Всі роботи по підготовці до зими виконані згідно з графіками:
- із 5 котелень повністю підготовленні до роботи 5 (100%);
- виконано промивання котлів на котельнях;
- замінено 0,808 км теплових мереж;
- теплові мережі знаходяться під тиском;
- проведено капітальний ремонт 1-го котла на котельні №1.
-  відремонтовано  19  насосів,  268  засувок,  проведено  поточний  ремонт  14  котлів;

            - виконано ремонт запірної арматури і допоміжного обладнання по всіх котельнях.
Архітектура та містобудування

З метою покращення громадського простору міст та створення сприятливих умов
для мешканців міста виконані роботи по розробці проектів: 
“Реконструкція площі біля ПК “Меліоратор” в м. Каховка” (орієнтовна кошторисна вартість
проекту складає 8 млн. грн.) 



        “Реконструкція парку Слави в м. Каховка (орієнтовна кошторисна вартість проекту складає
6  млн.  грн.).  Проекти  направлені  для  отримання  експертних  звітів  від
ДП„Укрдержбудекспертиза”    у Херсонській  області. 

       Ведуться роботи по розробці проекту “Реконструкція вул. Набережній в м. Каховка” (в
стадії отримання технічних умов на приєднання електроустановки певної потужності від АТ
“Херсонобленерго”).

Розпочато процес актуалізації генерального плану Каховки, який  розроблений ще у
1998 році  і  вже  давно устарів.   Виконавцем робіт  визначено ДП Український державний
науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" ім. Ю.М. Білоконя. 



Освіта
Проведення ремонтів в закладах освіти 

Продовжується  робота  зі  створення  сучасного  освітнього  середовища  в  школах  і
дитсадках міста. В межах підготовки до Нової української школи на проведення капітальних
ремонтів у 1-х класах 2, 4, 5, 6 шкіл та гімназії. 

 

З міського бюджету було виділено майже 3,9 млн. грн.  В оновлені класи були закуплені нові
навчальні меблі, ноутбуки та телевізори.

 Для цього з державного та міського бюджетів закомульовано майже 1,5 млн. грн.
Вже на завершальному етапі капітальний ремонт спортивних залів в школі № 3. Незабаром
діти  зможуть  займатися  спортом  у  комфортному  залі  з  сучасним  покриття  підлоги,
роздягальнею, душовими та туалетами. 

 

       Це стало можливим завдяки співфінансуванню з обласного і міського бюджетів в обсязі
1,2 млн. грн. 

Розвиток інфраструктури освітніх закладів
За  рахунок  співфінансування  Державного  фонду  регіонального  розвитку  і  міського

бюджету у червні цього року в 4 школі було збудовано сучасне футбольне поле вартістю 1,3
млн. грн.



Завдяки  підтримці  каховської  філії  ТОВ  «Каргілл»  у  червні  на  території  Дитячо-
юнацької  спортивної  школи  було  відкрито  сучасний  тренажерний  майданчик,  яким
користуються не тільки діти, а й дорослі.

      

        За кошти міського бюджету подібний майданчик був відкритий на території школи № 6 

Підтримка учнів з особливими освітніми потребами
Вже третій рік поспіль ми працюємо над інтеграцією в освітнє середовище дітей з

особливими потребами.
Цього року наше місто було одним з перших в області, хто створив свій інклюзивно-

ресурсний  центр,  що  безкоштовно  надає  дітям  фахові  консультації  психолога,  логопеда,
дефектолога. 



Підтримка обдарованої учнівської молоді
З  метою  стимулювання  громадській  активності  юних  каховчан  та  підтримки

партнерських відносин з містами-побратимами Трускавець  Олесьниця (Польща) цього року
55 учнів з усіх шкіл міста, виключно за кошти міського бюджету здійснили візити до цих
міст. 

Також  профінансовано  міську  програму  «Обдарована  дитина»  -  90,3  тис.грн,  яка
створює в  закладах освіти можливості  для виявлення та  розвитку  обдарованих дітей.  За
рахунок  коштів  програми  учні  загальноосвітніх  шкіл  міста  мали  змогу  брати  участь  у
олімпіадах, конкурсах, змаганнях різних рівнів, в навчальних сесіях МАН. 

Вперше  у  Каховці  на  базі  Каховської  загальноосвітньої  школи  №5 відбувся  літній
мовний табір "Know more!".  Цей проект організований завдяки Благодійного фонду Ігоря
Хомінця "ЗНАЙ БІЛЬШЕ!"та громадської організації "ВГО "Поруч". Понад 200 дітей мали
змогу безкоштовно весело провести канікулярний час спілкуючись з носієм англійської мови
та познайомитися з китайською.

Підтримка педагогів міста
Профінансовано міську програму стимулювання кращих педагогічних працівників у галузях
дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  міста,  кращим  педагогічним
працівникам дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти - 20,0 тис.грн.

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

розвитку культури міста, забезпечивши не тільки виконання Програми розвитку культури і
духовності, а й впровадження нових, інноваційних культурних проектів.

15 листопада 2017 року інноваційна  подія мала втілення у житті МПК Меліоратор. За
підтримки міського голови А. Дяченко, відділом культури Каховської міської ради відкрито
Школу-студію кіно і телебачення «КіТ». 



Знайомство підростаючого покоління з професіями в галузі кіно і телебачення, участь у
зйомках аматорського кіно і програм телебачення, участь у конкурсах і фестивалях, уроки зі
сценарної,  акторської  майстерності,  техніки  мовлення,  тележурналістики,  операторської
майстерності,  мистецтва  гриму,  техніки  кіно-відео  монтажу,  саунд-дизайну,  техніки
озвучування фільмів, усе це є інноваційною знахідкою для підростаючого покоління нашого
міста, яка  згуртовує велику кількість бажаючих завітати до  новоствореної студії.

Відходячи  від  старого  формату  роботи,  відділ  культури  активно  запроваджує  нові
форми проведення масових заходів: акції, флеш-моби, вистави, конкурси та перформанс. 

Так, в лютому 2018 року вперше загальноміське свято «Зиму проводжаємо – Масляну
зустрічаємо!» .

         День міста, що ми святкували у вересні 2018 року, також запам’ятався каховчанам
насиченою програмою. Вперше було проведено окремо свято для дітей за участі дитячих
аніматорів «Супер-герої вперед», проведено арт-конкурс «Намалюй логотип Каховки».

  

  

 



    Завдяки підтримці міського голови Андрія Дяченко, вперше за багато років учасники
міських ансамблів, наші талановиті діти, мають змогу подорожувати та гідно представляти
Каховку  на  міжнародному  рівні.  Так,   з   18  по  26  вересня  2017  року  колективи  МПК
«Меліоратор» - народний ансамбль танцю «Надія» та зразковий ансамбль танцю «Радість» -
керівник Волик О. Р. стали учасниками Міжнародного фестивалю фольклору на запрошення
організації «Вспульнота польска» і керівництва міста Ополе (Польща). 

 

  

   
  + Завдяки тому що Каховка налагоджує міжнародну співпрацю, заключено меморандум про
співпрацю з м. Олешниця. 



 Господарська частина
Вперше за останні  20 років відбувається  ремонт художніх класів Каховської школи

мистетв.  Зовсім скоро юні  художники матимуть  змогу навчатися  в  просторому,  зручному,
світлому приміщенні. А також, завдяки реконструкції та ремонту школи, нарешті здійсниться
мрія багатьох дітей і батьків, що проживають в центрі Каховки  – відкриття хореографічного
відділення на третьому поверсі КШМ.  

Молодь та спорт
В  2018  році  на  міську  міську  Програму  “Стипендії  міської  ради  для  обдарованої

молоді” вперше було передбачено 23526 грн. (в 2017 - 18990 грн., в 2016 року - 7170 грн.) на
9 стипендіатів.
           А також на жовтневому засіданні молодіжної ради шляхом голосування було визначено
трьох активістів для отримання персональної стипендії Каховської міської ради на 2019 рік,
який  становить  5000  грн.  Цьогорічні  степендіати:  Пашинський  В’ячеслав  (заступник
керівника військово-патріотичного клубу "Сокіл"), Ліфінцева Вікторія (учасниця ініціативної
групи "ArtArea" та школи кіно і телебачення "КіТ" (МПК "Меліоратор") та Мінська Олеся
(член Каховської паланки УДЮТ "Січ", ММГО "Мотоклуб "Колеса Дракона").  



          Серед найбільш вагомих успіхів спортсменів міста можна відмітити перемогу міської
футбольної команди СК "Каховка" в Чемпіонаті (вперше з 2004 року) та розіграшу Кубку
(вперше з 2008 року) Херсонської області. В 2018 році каховчани оформили "Золотий дубль"
на футбольному просторі Херсонщини.

Спочатку  команда  перемогла  у  Кубку  області,  а  вчора  здобули  золоті  медалі  в
Чемпіонаті Херсонської області.

Для СК "Каховки" це перше золото в історії клубу.

      Протягом звітного періоду за рахунок міського бюджету розвитку на 2018 рік було
передбачено кошти в сумі 397,28 тис. грн.  на капітальні видатки для с/к “Олімпійський”, а
саме:
-  придбання меблів  в  спортивні  роздягальні  адмінбудівлі с/к  “Олімпійський” -  99,65 тис.
Грн.;

 

- встановлення (будівництво) пристрою блискавкозахисту - 125,0 тис. грн.;
-  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію  спортивного

залу с/к "Олімпійський"- 99,7 тис. грн.;
-  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію  міні-

футбольного майданчика з облаштування штучного покриття  на  с/к “Олімпійський” -  35,93
тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію тенісних кортів
з облаштуванням синтетичного покриття на с/к “Олімпійський” - 37,0 тис. грн. 

Соціальна сфера
За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області в 2018 року

заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста повністю погашена.
З  метою захисту прав  громадян,  пов’язаних  з  легалізацією трудових  відносин між

роботодавцями і  найманими працівниками в місті Каховці проводить свою роботу робоча



група та комісія з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 2017 рік
  січень – вересень

2018 року
Перевірено юр. та фіз.

осіб
789 475

Виявлено порушень 65 42

Реагування
-донараховано 34,0 тис.грн;
- оформлено 30 найманих 
працівників

-донараховано  45,3
тис.грн;
- оформлено 9 найманих 
працівників
- залучено до реєстрації
5 приватних підприємців

 

     

Каховка  у  2018  році  доєдналася  до  реалізації  проекту  „Правова  допомога  внутрішньо
переміщеним особам та розширення прав і можливостей громад на Півдні України”. 
        В порівнянні з 2017 роком збільшено на півмільйона фінансування міської програми
щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом
пільговим категоріям громадян на міських автобусних маршрутах загального користування. У
2018 році становить -  2 млн. Грн.

Фінансування оздоровлення дітей пільгових категорій за рахунок міського бюджету

2016 2017 2018
256 тис.грн 274 тис.грн 350 тис.грн

        Суттєво  збільшився  обсяг  коштів  на   матеріальну  допомогу  жителям  міста,  які
опинилися у скрутному становищі:
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порушень трудового законодавства



2016 рік 2017рік         2018 рік  

115,0 тис. грн.. 434,0  тис. грн..      1000,0  тис. грн..

  
   

     

Протягом звітного періоду отримали санаторно-курортне лікування 11 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, з інвалідністю І категорії, на суму 59,0 тис.грн.  
      Збільшився  обсяг  коштів  на  фінансову  підтримку  статутної  діяльності  громадських
організацій ветеранів війни та осіб з інвалідністю:

Назва організації  2016 рік
тис. грн..

2017рік
тис. грн..

  2018 рік 
тис. грн.. 

Міська організація ветеранів
України 

24,0 34,0 66,0

Міське товариство осіб з
інвалідністю «Надія»

18,0 25,0 35,0

Міське товариство воїнів-
інтернаціоналістів

12,0 20,0 35,0

 ГО «Учасники АТО «СКІФ»
з липня 2018 року
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З особливою категорією громадян працює 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Всього було надано 1074 індивідуальних соціальних послуг.  Від початку 2018 року
під соціальним супроводом перебувало 14 сімей в яких виховується  27 дітей. З них 9 сімей -
знято  з  супроводу  із  досягненням   позитивного  результату;  1  сім’ю  -   у  зв’язку  з
невиконанням умов договору про здійснення соціального супроводу; з 4 сім’ями - соціальний
супровід триває. 

Протягом  2018  р.  працівниками   МЦСССДМ  проводилась  інформаційно  –
просвітницька робота серед населення. Проведено близько 30 семінарів та тренінгів на теми:
«Протидія  торгівлі  людьми»,  «Насильство  в  сім’ї»  та  «Булінг  в  шкільному  середовищі»,
«Форми сімейного виховання. Патронат в Україні». Охоплено близько 700 чол. 

Спільно з ГО «Центр Розвитку «Дерево життя» в січні 2018 р. організовано різдвяний
захід для сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах «Зігрій серце». Участь у
заході прийняли 38 сімей з дітьми.

Підписанні  договори  найму  з  всіма  наймачами  квартир  та  15.05.2018  року  в  урочистій
обстановці  особам  з  числа  дітей-сиріт  та  позбавлених  батьківського  піклування  були
врученні ключі  від 10 квартир соціального призначення.  

           Станом на жовтень 2018 року усиновлено 10 дітей:
7  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  з  них  2  дитини  з  родини
опікуна/піклувальника, 5 з інтернатних закладів; 3- у другому шлюбі;

Всіх дітей виявлених з початку року поставлено на облік сиріт та дітей, позбавлених



батьківського піклування, та влаштовано до сімейних форм виховання. 
Функціонує 1 прийомна родина.

За рахунок державної субвенції придбано 7 квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, 3 квартири за рахунок міського бюджету.  (фото)
В Херсонській області створено та функціонує 4 патронатні родини, 2 з яких функціонують в
м. Каховка, в них влаштовано 4 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах.  
На контролі тримаються 10 кризових родин.

Постійно  спільно  з  МЦСССДМ,  ВП  ГУНП  та  ЩИТ,  відділом  освіти  проводиться
профілактична робота серед неповнолітніх, щодо запобігання зростання дитячої злочинності,
вчинення  правопорушень,  вживання  алкогольних  та  наркотичних  речовин.  Проведено  5
вечірніх профілактичних рейдів. 

Медичне обслуговування
Медичне  обслуговування  населення  міста  Каховка  здійснюється  Каховською

центральною районною лікарнею, яка підпорядкована Каховській районній раді.  Право на
здійснення видатків на медичне обслуговування міського населення  кожен рік передається
Каховській районній раді  у  вигляді  міжбюджетного трансферту обсяг якого   на  2018 рік
склав 25964.3 тис. гривень  

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 вже реєструють
своє  місце  проживання,  зняття  з  реєстрації,  отримують  довідки  про  реєстрацію  місця
проживання, а також подають 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
       Вже другий рік в Каховці діє проект “Бюджет участі”, що надає можливість кожному
каховчанину  реалізувати  свої  ідеї  по  покращенню  міста  за  рахунок  міського  бюджету.  У
цьому році з міського бюджету на дані цілі було виділено один мільйон гривень, аби дати
можливість каховчанам реалізувати більше ідей, які  покращать наше місто.

10 травня були підведені підсумки голосування та визначені переможці конкурсу “Бюджет 
участі-2018”. Отож, цього року каховчани проголосували за 10 проектів покращення міста: 6 
загальноміських та 4 локальних.
        Також в цьому році успішно були реалізовані проекти що набрали найбільшу кількість 
голосів в першій хвилі Бюджету участі в 2017 році. 
         Так у дворі будинку по вул. В.Куликовська між будинками 92 і 76 побудований сучасний
спортивний майданчик. Проект Ірини Салтикової “Велика Куликовська 92 - спортивна” 
Бюджет проекту - 99 900 гривень. 

           В квітні цього року було проведено «Дитячо-юнацький військово-патріотичний табір 
«Школа виживання». Проект Вячеслава Пашинського з бюджетом в 50 тисяч гривень. За 
декілька днів діти мали змогу почути лекції з тактичної медицини, військової підготовки, 
проходили туристичну смугу перешкод, будувати тимчасові укриття в лісі, а також просто 
посидіти біля вогню ввечері та поділитись враженнями за день пригод. 
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               Також реалізовано проект Альони Дяченко “ТУРНiКОВІЙ перiод" або 
WORKOUT в КОЖЕН двiр!”. Бюджет проекту - 77 777 гривень. По вул. Пушкіна 71 
встановлено тренувальний комплекс WORKOUT street (каскад турніків, бруси, рукоходи).
     Проект “Бюджет участі” показав і довів, що будь-який каховчанин може поставити мету і 
змінити місто самостійно. 

Юридичне регулювання
Протягом першої  половини 2018 року спільними діями з  органами прокуратури до

місцевого бюджету повернуто заборгованість за договорами  про пайову  участь у розвитку
інфраструктури міста на загальну суму — 216 500 грн.

Крім того, за результатами претензійно-позовної роботи громаді повернено комплекс
будівель та споруд парку культури та відпочинку, що знаходиться за адресою: м. Каховка, вул.
Дніпровська, 8.

Звернення каховчан
За звітний період до виконкому Каховської міської ради надійшло 1738 звернень та 90 запитів
на публічну інформацію.

На особистому прийомі побувало 97 мешканця міста та 21 ініціативна група у
загальній чисельності 68 чоловік. 

Основні питання, з якими звертались громадяни міста на особистому прийомі —
ремонт житлового фонду, питання соціального захисту, надання житла як пільговій категорії
населення, встановлення приладів обліку води, благоустрій територій, матеріальна допомога
на лікування, з приводу якості роботи житлово-комунальних підприємств тощо.

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

Крім цього діє 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.  Працівники
виконавчих органів міської ради реагують на кожен дзвінок або повідомлення.




