
Щомісячний звіт: 

Головне про роботу каховської влади 

 

Відтепер, за ініціативи міського голови Андрія Дяченко, кожного місяця каховська 

влада звітує про роботу, що була виконана протягом місяця. 

 

Отож, пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про роботу 

виконавчих органів каховської влади за березень-2018. 

 

1. Відділ економіки та комунального майна повідомляє, що здійснює постійний 

контроль за своєчасними розрахунками за укладеними договорами оренди 

комунального майна, за користування рекламними засобами, за договорами 

купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення.Також відділ проводив інформаційно-роз'яснювальну роботу з 

розпорядниками бюджетних коштів щодо недопущення фактів порушення 

антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівель через 

електронну систему. Було підготовлено 7 договорів оренди землі, 25 проектів 

рішень сесії міської ради, надано 19 відповідей на листи та заяви від фізичних 

та юридичних осіб. Додатково один учасник АТО поставлено на облік по 

виділенню земельної ділянки. 

2. Фінансове управління звітує, що  план по доходам за перший квартал 2018 

виконано на 102,3%, а до відповідного періоду минулого року 116,5%, додаткові 

надходження склали 4530,7 тис. грн. Також, від розміщення коштів міського 

бюджету у сумі 10 000 000 грн. на депозитному рахунку в ПАТ «Державний 

ощадний банк України» в березні місяці бюджет отримав додаткові надходження 

у сумі 84846,58 грн. 

3. Відділ міського господарства повідомляє, що в березні вони відпрацювали 111 

контрольних документів, розглянули 13 звернень від мешканців міста, 

підготували 3 проекти рішення виконавчого комітету, 3 рішення сесії міської 

ради. А також здійснили 22 оглядів дотримання правил благоустрою. 

4. Управління праці та соціального захисту у березні призначило 217 державних 

допомог і 184 субсидій. Крім того, було відновлено 21 субсідію. Зроблено 

перерахунок по 2060 субсидіям. За березень 2 робочою групою щодо легалізації 

оплати праці та зайнятості населення було перевірено 127 приватних 

підприємців міста, виявлено 12 підприємців, які порушували норми трудового 

законодавства. За складеними актами донараховано 4,2 тис.грн. податку з 

доходів фізичних осіб та єдиного податку, оформлено 5 найманих працівника, 

залучено до реєстрації 1 приватний підприємець. Призначено грошової 

допомоги на тверде паливо та скраплений газ 14 особам, які мають право на 

пільги, на суму 20302,36 грн. Крім того, нараховано грошової допомоги 

ветеранам війни до 5 травня (778 особам на суму 844 545 грн). 

5. В лютому до загального відділу надійшло 121 звернень громадян і 6 

депутатських звернень, а ще 9 інформаційних запитів. 116 листів, заяв та запитів 

було отримано від юридичних осіб. На особистому прийомі міського голови 

побувало 4 громадянина та 1 ініціативна група мешканців міста в кількості 3 

осіб. Надано консультації та роз’яснення 279 громадянам. Працює “гаряча 

мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за якою надаються 

консультації громадянам. 

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 376 

каховчан і зареєстрував 148 прав власності на нерухоме майно, 176 договорів 



оренди. Таким чином,  до бюджету Каховської міської ради за здійснення 

реєстраційних дій надійшло 52 тисячі гривень. 

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в березні 

підготував рішення виконавчого комітету “Про виконання у 2017 році міської 

Програми„Щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла, впорядкованим 

соціальним житлом на період 2016- 2018 р.р.” А також здійснив 14 обстежень 

одиноких матерів з метою встановлення факту спільного проживання матері та 

дитини, з них 7 обстежень з метою перевірки доцільного використання 

державної допомоги при народженні дитини. Протягом березня 2018 року було 

надано 111 соціальних послуг, в тому числі одному учаснику АТО. 

8. Протягом березня адміністраторами Центру надання адміністративних 

послуг прийнято та опрацьовано 391 заяви (із них 104 адміністративних послуг 

в режимі електронного доступу). також складено 45 рішень по справі про 

адміністративні правопорушення у вигляді попередження , а саме: проживання 

за недійсним паспортом – 39; проживання без реєстрації – 6. До міського 

бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за березень 2018 

року надійшло 10,9 тис. грн. Також ЦНАП повідомляє, що незабаром 

планується оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за 

кордон та паспорту громадянина України у вигляді ID-картки через Центр 

надання адміністративних послуг. 

9. До відділу реєстрації місця проживання осіб в лютому звернулося понад 1250 

осіб осіб з різних питань. В результаті, зареєстровано місце проживання – 104 

осіб. Знято з реєстрації місця проживання – 129 осіб. Оформлено та видано 

довідок про реєстрацію/зняття  реєстрації місця проживання - 561 особа.  

Оформлено та видано довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у будинку – 

459;  

10. Відділом містобудування та архітектури були розглянуті 10 заяв від 

замовників, які мають наміри здійснити будівництво обʼєкта на земельній 

ділянці на території Каховки. Крім цього укладено 3 договори про пайову 

участь по обʼєктах будівництва на суму 180,4 тис.грн. Проведено 85 перевірок 

виконання земляних робіт та зберігання будматеріалів, складено - 1 протокол. 

Проведена інвентаризація металевих гаражів, виявлено - 220 шт, хоча 

звернулось 70 каховчан.  Також відділ архітектури розпочав створення бази 

даних по об'єктам житлового та громадського призначення щодо 

забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю. 

11.  Відділ культури Каховської міської ради в лютому провів 10 загальноміських 

заходів, серед яких -  аматорська вистава «Грабли» від молодіжної ініціативної 

групи «ARTAREA» та масовий профорієнтаційний захід Херсонського 

державного університету для старшокласників загальноосвітніх закладів міста. 

12. Відділ у справах дітей провів профілактичну роботу з 18 неповнолітніми з 

приводу пропусків занять, порушення дисципліни у навчальних закладах. 

 Поставлено на облік 4 дітей які залишились без батьківського 

піклування, двох влаштовано під опіку. 

13. Відділом з питань депутатської діяльності прийнято 41 заяву на надання 

матеріальної допомоги. 

14. Відділом у справах молоді та спорту спільно з іншими відділами міської ради, 

громадськими організаціями та ініціативними групами було проведено 6 

спортивних заходів (чемпіонат міста з шашок-64 серед спортсменів з 

обмеженими функціональними можливостями, відкритий міський тенісний 



турнір на Кубок “Легендарна тачанка”, відкрита першість м. Каховки з шашок-

64 (швидка гра) серед жінок, відкритий міській турнір з волейболу серед 

чоловіків, присвячений пам’яті волейболіста, тренера ДЮСШ Віталія Антонова, 

відкритий турнір з футзалу серед ветеранів (45 років і старші), присвячений 

пам’яті футболістів Каховщини, чемпіонат міста з шахів класичних) та 6 

молодіжних заходів (засідання молодіжного “круглого столу”, присвяченого 

розвитку волонтерському руху, реалізація проекту “VIDLIK project”, молодіжна 

акція “Весняний подарунок”, знайомство активістів учнівського парламенту 

ДНЗ “КПЛСП” з роботою відділів та управлінь міської ради, створення 

молодіжної ініціативної групи “ARTAREA” та постановка вистави “Грабли”). 

15. Міський відділ освіти повідомляє, що протягом березня вбула проведена 

наступна робота: проведено  процедури державних закупівель товарів  та 

послуг (централізоване водопостачання і водовідведення, печиво і пряники, 

телевізори, соки); підготовлено проектну заявку «Створення умов для підтримки 

дітей з особливими освітніми потребами в м. Каховка Херсонської області» в 

рамках ґрантового конкурсу Посольства  Республіки Польща в Україні. Крім 

цього,  підготовлено  проектну заявку «Покращення  умов навчання учнів 

Каховської  загальноосвітньої школи № 6 Каховської  міської ради»  в 

рамках конкурсу мікроґрантів Посольства  Федеративної Республіки 

Німеччина в  Україні. 

 
 
 


