
    Щомісячний звіт:  головне про роботу Каховської влади 
Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана 

протягом місяця. Отож, пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами
про роботу виконавчих органів каховської влади за березень 2020 року. 

Відділом економіки, комунального майна та землі за звітний період 
підготовлено  28 проектів рішень сесії Каховської міської ради, в тому числі 26 з
земельних питань. Підготовлено рішення виконавчого комітету Каховської міської
ради “ Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-
19  на  території  м.  Каховки”.  Виконано  27  контрольних  завдань  Херсонської
ОДА.

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

Здійснено аналіз звітів по оренді комунального майна станом на 01.03.2020.
Направлено 2 листа  підприємствам боржникам. 

Підготовлено 1 договір оренди землі,  матеріали для проведення земельних
торгів  з  набуття  права  оренди  на  земельну  ділянку,  матеріали  для  проведення
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки
земельних  ділянок,  матеріали  по  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення  для  оформлення  нотаріальної  угоди  на  2
(дві) земельні ділянки.

Замовлено та отримано 5  Витягів з технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної  ділянки,  1  Витяг  про державну реєстрацію земельних
ділянок, 2  Витяги про надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Фінансовим  управлінням проводиться  щоденний  моніторинг  надходжень
податків та зборів до міського бюджету. 

Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за перший
квартал  2020  року  склали  41132,2  тис.  грн,  що  становить  102,9  %  до  плану,
бюджетом  додатково  отримано  1148,1  тис.  грн.  Проти  фактичних  надходжень
минулого  року  надходження  власних  та  закріплених  доходів  загального  фонду
збільшено  на  4594,6  тис.  грн.  Фінансовим  управлінням  проводиться  щоденний
моніторинг надходжень податків та зборів до міського бюджету.

За  березень  2020  року  підготовлено  66  розпоряджень  на  фінансування
головних розпорядників коштів міського бюджету, підготовлено 67 інформацію на
контрольні  документи  облдержадміністрації  та  департаменту  фінансів,
зареєстровано 23 довідки про внесення змін до розпису міського бюджету. Обсяг
фінансування головних розпорядників коштів у березні по загальному фонду склав
–  15605,4  тис.  грн.,  видаткову  частину  по  захищеним  статтям  видатків  (без
урахування видатків, які проводяться за рахунок цільових субвенцій з державного
та обласного бюджетів)  виконано без кредиторської заборгованості. У березні 2020
року  за  кошти  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  профінансовано  спів
фінансування  на  будівництво  мультимайданчика  ЗОШ  №  3  –  499,6  тис.  грн.,
капітальний  ремонт  доріг  –  952,9  тис.  грн.,  придбання  зупинок  громадського
транспорту – 195,0 тис. грн., придбання LED екрану – 190,0 тис. грн., реконструкція



площі перед стадіоном – 106,6 тис. грн., реконструкція електричних мереж – 615,4
тис. грн.

Протягом  березня  2020  року  відділом   міського  господарства,
надзвичайних ситуацій, обліку житла   здійснено  10 оглядів дотримання правил
благоустрою. Складено 1 акт обстеження зелених насаджень .

Укладено  договори  на  перевезення  пасажирів  автомобільним  транспортом
загального користування на спеціальних сезонних маршрутах.

Здійснювалася  координація  роботи  комунальних  служб  щодо  закладення
нового парку на землях V черги.

Оброблено  документів  від  громадян  пов’язаних  із  взяттям  на  квартирний
облік, видачі дублікату свідоцтва про право на майно та приватизацією  державного
житлового фонду - 6 справ.

Проведено засідання міської громадської комісії з житлових питань.
Проведено 5 засідань комісії  ТЕБ та НС та  1 засідання штабу з  ліквідації

наслідків НС.
У зв’язку  з  розповсюдженням територією держави вірусної  інфекції  2019-

nCOV, яка спричиняє розвиток коронавірусної хвороби COVID-19, Каховська міська
ланка  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи,  всі  служби  та
підрозділи переведені у режим надзвичайної ситуації. Призначений Керівник робіт
та Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19.

Містом впровадженні беззаперечні карантинні протиепідемічні заходи.

Відділом культури протягом звітного періоду  проведена низка  культурно-
мистецьких заходів:

- міський тур Всеукраїнського  конкурсу  «Найкращий читач України – 2020»
в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання;

- до 206-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка Книжкова виставка-шана:
«Світе тихий, краю милий, моя Україно!»;

- святковий концерт до Міжнародного  жіночого дня;
- віртуальна зустріч із митцем: «KOBZAR єднає Україну»;
- урочистий захід до Дня добровольця кінопоказ «Позивний Бандерас»;
- звіт аматорських колективів закладів культури міста в рамках обласного 

огляду аматорського мистецтва;
- читацька челенж-програма: «Читач приймає виклик»;
- хіт-парад улюблених книг: «Втамуй літературну спрагу».

Управлінням  освіти протягом  звітного  періоду  проведено  ряд  заходів,
направлених на підвищення якості освіти в місті.

Спеціалістами  управління  освіти  проведено  низку  спільних  заходів  з
представниками  Держпродспоживслужби  щодо  контролю  за  дотриманням  в
закладах освіти міста карантинних заходів та відповідних приписів.

Проведено  підготовчу  роботу  до  засідання  міської  атестаційної  комісії  в
онлайн - режимі.

Проведено наради з керівниками освітніх закладів міста щодо особливостей
функціонування закладів в період карантину.



Педагогам  закладів  загальної  середньої  освіти  надано  рекомендації  щодо
організації  дистанційного  навчання  учнів,  проведено  первинний  моніторинг  їх
роботи.

Оновлено банк даних учнів з числа внутрішньопереміщених осіб.

За звітний період  відділом у справах молоді та спорту спільно з іншими
відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними групами було
проведено  (або  організовано  участь  каховських  спортсменів  в  змаганнях)  3
спортивних заходи (відкритий аматорський тенісний турнір на Кубок «Легендарна
тачанка» в розряді «мікст»;  змагання відкритої першості м.  Каховки з  шашок-64
серед  жінок,  присвячених  Дню 8  Березня; Чемпіонат  міста  з  шахів;  тощо) та  4
молодіжних заходи (два заняття в рамках проєкту «Культ Мови» ініціативної групи
«ГУК";  молодіжна  акція  “Весняний  подарунок";  тренінг  для  тренерів  в  рамках
реалізації проєкту ініціативної групи «ГУК» «Школа безпечної поведінки»; тощо).

Відділом у справах дітей у березні поточного року  відвідано за місцем
проживання  4 сім’ї спільно з МЦСССДМ.

Прийнято участь у 5 судових засіданнях.
Підготовлено документи на сесію,  виконком Каховської міської ради.
Працівники  відділу  прийняли  участь  у  засіданні  координаційної  ради  у

справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації.
Продовжено дію договорів міської ради з патронатними вихователями.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний 
період  здійснено 8 обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту 
спільного проживання матері та дитини, 17  візитів в сім’ї, що перебувають в 
складних життєвих обставинах.  

Протягом березня 2020 року виявлено 4 сім’ї в СЖО, в них виховується  13
дітей.        

Всього   під  соціальним  супроводом  МЦСССДМ  станом  на  01.04.2020  р.
перебуває  2  сім’ї,  що  опинились  в  складних  життєвих  обставинах.  Від  початку
березня  перебувають на обліку та отримують соціальні послуги 44 сім’ї,  в яких
виховуються 74 дитини.

         Протягом березня 2020 року було надано 108 соціальних послуг.
        В рамках «Дня права» в ЗОШ № 3 проведено семінар для учнів 7 – х класів на
тему «Булінг в шкільному середовищі, відповідальність та наслідки». 

Відділом   містобудування  та архітектури протягом   березня  2020 року
підготовлено  один  проект   рішення  сесії  Каховської  міської  ради,   2   проекти
рішення виконавчого комітету Каховської міської ради.

Розглянуто  звернень:  від громадян міста - 21, від юридичних осіб- 28.
Видано одні  містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, 5

будівельних  паспортів  забудови  земельної  ділянки,  2   довідки  про  відсутність
забудови на земельній ділянці, 9 ордерів на проведення земляних робіт, 2  висновки
по землевпорядній документації.

Розглянуто  1  заяву   від  замовника  по  пайовій  участі  у  розвитку
інфраструктури м. Каховка та оформлено 1 договір на суму 6000 грн.



Проведено   5  перевірок  виконання  земляних  робіт   та   зберігання
будматеріалів,  візуальне  обстеження  стану  рекламоносіїв  на  території  міста,
складено акт.

Здійснюється співпраця з проектними організаціями по виконанню історико-
архітектурного опорного плану та внесенню змін до генерального плану м. Каховка.
        Кожного  тижня  здійснювались  дводенні виходи  по  перевірці  законності
встановлення  рекламних  засобів,   перевірки  зовнішнього  стану  рекламоносіїв,
виконання  будівельних робіт, правильності складування будматеріалів, доступу до
соціальних об'єктів маломобільних верств населення та встановлення тимчасових
споруд з фотофіксацією.

На  протязі  березня  2020  року  співробітниками відділу  контролю  за
додержанням  законодавства  про  працю,  благоустрій  та  паркування
транспортних засобів проведено наступні заходи:

-  в  порядку  самоврядного  контролю  за  дотриманням Правил  благоустрою
території  в  м.  Каховка  здійснено  4  рейди,  спрямовані  на  виявлення
правопорушників,  виходячи  з  наявних  повноважень,  під  час  яких  проведені
профілактичні бесіди з 17 фізичними особами-підприємцями та мешканцями міста,
винесено 2 приписи щодо усунення порушень;  

-  складено  5  протоколів  про  адміністративні  правопорушення  (  всі  —  за
статтею 152 КпАП України «Порушення державних стандартів,  норм і  правил у
сфері благоустрою населених пунктів та правил благоустрою територій населених
пунктів»),  які  згідно  статті  218  КпАП  України  направлено  на  розгляд
адміністративної комісії при міськвиконкомі Каховської міської ради;

-  інспекторами  праці  проведено  9  інформаційних  відвідувань  суб єктівʼ
господарювання  у  сфері  будівництва,  передбаченими  порядком  здійснення
державного  контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю,  затвердженим
Постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 823. Під час відвідувань також надавались
інформаційні  рекомендації  та  паперові  брошури  з  питань  дотримання  правил
поведінки,  пов язаних  з  розповсюдженням  коронавірусу.  За  результатамиʼ
відвідувань складено 9 довідок;

-  З  18.03.2020  року  згідно  розпорядження  міського  голови  №  50-р
співробітники відділу в складі тимчасової комісії приймають участь у проведенні
рейдів  на  території  м.  Каховка  з  метою перевірки  припинення  роботи суб’єктів
господарювання,  яка  передбачає  приймання  відвідувачів,  зокрема  закладів
громадського  харчування  (ресторанів,  кафе  тощо),  торговельно-розважальних
центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури,
торговельного  і  побутового  обслуговування  населення,  крім  роздрібної  торгівлі
продуктами  харчування,  пальним,  засобами  гігієни,  лікарськими  засобами  та
виробами  медичного  призначення,  засобами  зв’язку,  провадження  банківської  та
страхової діяльності, а також торговельної діяльності та діяльності з надання послуг
з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови
забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. 30.03.2020
року  рішенням  №  92  виконавчий  комітет  Каховської  міської  ради  уповноважив
посадових  осіб  відділу  контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю,
благоустрій  та  паркування  транспортних  засобів  складати  протоколи  про
адміністративні  правопорушення  за  статтею   443  Кодексу   України   про
адміністративні  правопорушення “Порушення правил щодо карантину людей”.



За березень 2020 року адміністраторами Центру надання адміністративних
послуг прийнято  та  опрацьовано  987  заяв  від  суб’єктів  звернення  (із  них  291
адміністративних послуг в режимі електронного доступу). 

В період з 02.03.2020 по 31.03.2020 року прийнято 77 осіб для  оформлення
паспорту громадянина України для виїзду за кордон  та  30 осіб для  оформлення
паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за
березень 2020 року надійшло 50,0 тис. грн.

За звітний період адміністраторами Центру надано понад  1000 консультацій
суб’єктам звернення.

Складено 12 рішень по справі про адміністративні правопорушення у вигляді
попередження.

В  Центрі  працює  новий  сервіс  для  нечуючих  або  слабочуючих  людей.
Відтепер, нечуючі відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з
обслуговування  ConnectPro  ConnectPro і в режимі онлайн вільно спілкуватися на
доступній мові. 

Працює  система  автоматизації  обслуговування  відвідувачів  (система
керування чергою та здійснення платежів за адміністративні послуги). 

 Спеціалістами  управлінням праці та соціального захисту населення 
протягом  березня  поточного  року  укладено  8  двосторонніх   договорів   на
забезпечення  ТЗР   18  осіб  (49  одиниць)  на  суму  37.5  тис.  грн.,  11  тристоронніх
договорів  на забезпечення ТЗР  11 осіб (13 одиниць) на суму 175.4 тис. грн.        

Видано  5 крісел колісних, 21 одиницю засобів реабілітації, з них: 8 одиниць
взуття, 9 - протезно-ортопедичних виробів. 

        Прийнято, оброблено пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби
від  18  осіб,  замовлено  10  одиниць  технічних  засобів  реабілітації  та  53  одиниці
протезно-ортопедичних  виробів,  до  Централізованого  банку  даних  з  проблем
інвалідності внесено  відповідні доповнення.         

Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  Ощадбанку,  інформацію  для
Міністерства фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії
14 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в сумі 1400,00
грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 12,0 тис. грн. 

Нараховано щорічну компенсацію на оздоровлення 111 особам учасникам ЧАЕС
на суму 10,1 тис. грн.

Прийнято  заяви  та  пакети  документів  на  забезпечення  санаторно-курортним
лікуванням від 5 осіб: 2 учасника  бойових дій, з числа учасників АТО, 1 особи з
інвалідністю внаслідок війни,   2  осіб  з  інвалідністю загального захворювання;  на
проходження психологічної реабілітації від 3 УБД, які приймали участь в АТО.

Ведеться  робота  по  організації  оздоровлення   та  психологічної  реабілітації
учасників АТО. Надано допомогу у виборі санаторію 8 учасникам бойових дій АТО, з
урахуванням  медичних  показань  та  побажань  заявників,  проведено  переговори  зі
спеціалістами обраних закладів щодо термінів лікування, направлено офіційні листи.
Оздоровлення та  проходження психологічної  реабілітації  заплановано  на  серпень-
жовтень.

Прийнято  заяву та  пакет документів  від  4 осіб  на матеріальну допомогу з
державного бюджету. 3 особам призначено матеріальну допомогу на суму 2457 грн.



Прийнято  та  направлено  до  Департаменту  Херсонської  ОДА  13  пакетів
документів  на призначення матеріальної допомоги через обласну комісію з питань
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.
       Ведеться  прийом документів  від  жителів  міста  на  отримання  одноразової
матеріальної  допомоги та  здійснюється  організація  роботи комісії  по  соціальному
захисту населення при виконавчому комітеті міської ради. Протягом  березня  2020
року прийнято 70 заяв від жителів міста. Проведено 3 засідання комісії.  Призначено
допомогу: на лікування - 70 особам на суму 92,8  тис. грн., на поховання - 3 особам
на  суму  9,0  тис.  грн..   Підготовлено:  1  протокол  засідання  комісії,  2  проекти
розпоряджень міського голови на виплату вищевказаних допомог, 9 реєстрів виплат
до Міністерства фінансів України, 9 відомостей на виплату матеріальної допомоги
через банківські відділення.   

За березень місяць 2020 року відділом державних соціальних допомог 
управління прийнято особових справ – 279, призначено: державних допомог – 215,  
субсидій – 51.

Проведено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності – 200 осіб.
Виконано корекцію отримувачів субсидії: зупинено – 14  субсидій,  

відновлено – 6  субсидій.
Проведено перерахунок субсидій: в ручному режимі – 336,  в автоматичному 

режимі – 4609.   
Станом на 01.04.2020 до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги знаходиться 6561 осіб, із них  ветеранів війни 599 осіб. 
     На  обліку перебувають 192 учасника бойових дій, 5 – особи з інвалідністю

внаслідок війни, які приймали участь тв. АТО та ООС.        
     Нараховано пільг на житлово-комунальні послуги 1059 особам за березень 2020 
року на суму 702289,58грн.

Активна база отримувачів: субсидії ЖКП –  4987 осіб, субсидії СГТП – 167 
осіб, державних допомог – 2270 осіб.  

За  інформацією  Головного  управління  статистики  у  Херсонській
області згідно державних статистичних спостережень за ф. № 1-ПВ (місячна)
станом  на  01.03.2020  року  по  місту  Каховка  заборгованість  із  виплати
заробітної плати складає 5252,0 тис. грн. (781 особа), яку мають два підприємства
міста:

 -ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», сума боргу
– 4888,0 тис. грн. (680 осіб).

-  ДП «Каховське лісове господарство», сума боргу – 364,0 тис. грн.   (101
особа).

 За інформацією голови правління ПрАТ «КЗЭСО» борги із виплати заробітної
плати  на  підприємстві  існують  через  затримку  оплати  покупців  за  поставлену
продукцію, що також призвело до затримки оплати за матеріали та комплектуючих,
необхідних для виробництва готової продукції по наступним контрактам. Через це
підприємство  затримує  прийом  та  відвантаження  4-х  зварювальних  комплексів
КСМ-007 для  контрагента  АТ «Укрзалізниця»).  Після  відвантаження КСМ-007 у
квітні ПрАТ «КЗЕСО» отримає залишок розрахунку за поставлену продукцію. 

За січень - березень 2020 року робочою групою щодо легалізації оплати праці
та зайнятості населення було перевірено 98 приватних підприємців міста, виявлено
6 підприємців, які  порушували норми трудового законодавства, складено 6 актів.
Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  матеріали  на  порушників



трудового законодавства виявлених фактів порушень передаються до Каховського
відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області та до Головного
управління держпраці у Херсонській області для подальшого опрацювання.   

За  березень поточного року по місцевому бюджету профінансовано  323.1
тис. грн., по державному бюджету профінансовано 9 946 тис. грн.
Нарахована щорічна допомога до 5 травня  556 особам на суму 710 тис. грн.

- Відділом  з  питань  депутатської  діяльності у  березні  2020  року
підготовлено  до  проведення  спільні  засідання  депутатських  комісій  до  95  сесії
міської ради. На розгляд було винесено 40 проектів рішень.

Підготовлено  до  проведення   засідання  94  позачергової  сесії,  на  порядок
денний виносилося 14 проектів рішень та засідання 95 сесії,  на порядок денний
виносилося 48 проектів рішень.

Підготовлено до проведення 2 засідання адміністративної комісії (04.03.2020
та  18.03.2020),  було  розглянуто   12  протоколів  про  адміністративне
правопорушення.

Відділом державної реєстрації речових прав протягом місяця  прийнято 
537 осіб, з них: реєстрація права власності  на нерухоме майно – 274,  інше речове 
право (договори оренди) –248, обтяження – 15.

Від інших кореспондентів отримано в архів 89 нормативних документів з 
подальшим долученням їх до реєстраційних справ.
- Сформовано та відправлено в інші реєстраційні відділи області 79 справ.

Подано та оброблено всього заяв про надання адміністративних послуг – 99.
З них для проведення державної реєстрації: - створення юридичної особи –  

2, змін до відомостей про юридичну особу – 10,  фізичної особи підприємцем – 35,
змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 26, припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 24, рішення про 
припинення юридичної особи – 2.

За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення 
реєстраційних дій надійшло – 30 тис. грн.

Протягом березня  2020 року  відділом реєстрації місця проживання осіб
надано  703 адмінпослуги з різних питань.

Проведена наступна робота: зареєстровано місце проживання  – 99 особам,
знято з реєстрації місця проживання – 61 особи, оформлено та видано довідок про
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи – 363, оформлено та видано
довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб –
180, підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої
служби, ВВДРВ – 92.

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



ради,  Каховським  районним  центром  первинної  медико-санітарної  допомоги  та
Каховським  міськрайонним  судом  в  Херсонській  області  опрацьовано  наступну
інформацію: за відомостями щодо реєстрації -63 особи, за відомостями щодо зняття
з реєстрації- 76 осіб, за відомостями щодо зміни ПІБ- 9 осіб, за відомостями щодо
досягнення  18  років-14  осіб,  за  відомостями  щодо  померлих-  40  осіб,  за
відомостями щодо НСП- 1  особа,  за  переадресацією від  інших відділів  ведення
Державного реєстру виборців- 6 осіб.

Проведено 27 наказів керівника відділу в електронному вигляді, тестування
нових модулів системи щодо електронного сервісу.

Виконано поточні  та періодичні  заходи щодо комплексної  системи захисту
інформації.

За  березень  2020  року  до  канцелярії  загального  відділу надійшло
розпоряджень  голови  ОДА,  доручень  голови  облдержадміністрації та  його
заступників, листів від органів вищого рівня та інших листів в загальній кількості 920
одиниць.

Прийнято:  -  звернень громадян —243 од.,   депутатських звернень -  1  од.,
інформаційних запитів - 20 од.,  листів, заяв та запитів від юридичних осіб - 477 од.

Зареєстровано 27 судових повісток, доручень міського голови, планів заходів
та графіків —3.

Вихідної кореспонденції було зареєстровано 174 од. 
На  особистому  прийомі  міського  голови  побувало  3  громадянина  та  2

ініціативні групи мешканців міста з загальною кількістю 37 осіб. 
Надано консультації та роз’яснення 426 громадянам.
Підготовлено та проведено 5 засідань виконкому, на яких було розглянуто і

прийнято 44 рішення виконкому. 

У березні  2020 року архівним відділом   з метою приймання на постійне та
довгострокове зберігання документальних матеріалів, проводилася планова робота
по науково-технічному опрацюванню документів Каховської міської ради за 2017
рік та документів ПрАТ “Укрводбуд” за 2007-2012 роки. 
      У березні поточного року на засіданнях виконкому та сесії Каховської міської
ради розглянуто хід виконання у 2019 році Програми розвитку архівної справи в
місті на 2017-2021 роки.    
      За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  36  запитів  соціально-
правового  характеру  і  9  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  115
довідок соціально-правового характеру, в тому числі: 90 довідок про підтвердження
стажу роботи, 22 довідки про розмір заробітної плати та 3 довідки про відсутність
документів. На виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 22 архівні
копії (архівні витяги) рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав,
тощо.

За  направленнями  головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Херсонській  області  на  протязі  місяця  проведено  6  звірок  відповідності  даних
первинних документів, даним архівних довідок про стаж роботи та заробітні плати,
виданих для нарахування пенсій. В ході звірок  порушень не виявлено.


