
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 2019 року.

1. Відділ економіки, комунального майна та землі повідомляє, що в березні вони працювали над
проектом  інвестиційного  профілю міста  Каховки  та  розробкою нового  інвестиційного  профілю
міста. 
Відділ сприяв в організації та проведені святкового ярмарку на території м. Каховки на час свята
Масниця.
За березень відділом підготовлено та затверджено проекти рішень міської ради: стосовно
реалізації  економічної  політики  -  3  проекти,  а  також  2  розпорядження  міського  голови,
стосовно питань комунального майна — 1 проект рішення сесії, стосовно питань землі —
37 проектів рішень. 
За березень відділом виконано 46  контрольних завдань Херсонської  ОДА.  Підготовлено 106
листів  -  відповідей  юридичним  та  фізичним  особам,  виконавчим  органам  влади. Проведено
засідання  фінансової  комісії  з  питань  розрахунків  з  бюджетами  усіх  рівнів,  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат.
Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування рекламних
засобів з ТОВ “Дизельаппаратура”, ФОП Ярошенко А.П.

Окрім цього відділом надано 15 консультації щодо захисту прав споживачів.

Четверо учасників бойових дій які безпосередньо брали участь в АТО поставлено на облік
по виділенню земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку.

2.  Фінансове управління звітує,  що в березні надходження до міського бюджету по загальному
фонду  склали  36537,6тис.грн,  що  становить  101,7%  до  плану,  перевиконання  становить
596,1тис.грн.
Обсяг  фінансування  головних розпорядників  коштів  у  березні  склав  16228,9тис.грн.,  видаткову
частину (без урахування видатків, які проводяться за рахунок цільових субвенцій з державного та
обласного бюджетів)  виконано без кредиторської  заборгованості.  У березні  2019 року за  кошти
бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  профінансовано  придбання  технічного  обладнання  для
робіт  студії  «Каховська  школа  кіно  і  телебачення»  –  159,2  тис.грн.,  придбання  обладнання  та
програмного  забезпечення  для  роботи  окружної  виборчої  комісії  –  31,9тис.грн.,  реконструкція
вуличного освітлення – 49,8 тис.грн., громадський проект «Я люблю Каховку» - 120,0 тис.грн.. 

Також у березні  2019 року за рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів
проведено  фінансування  видатки  по  соціальному  захисту  та  соціальному  забезпеченню у  сумі
5797,4тис.грн., а саме допомоги сім’ям з дітьми – 4256,2тис.грн., пільгам та субсидіям населенню –
1541,2тис.грн.

3.  Відділ міського господарства повідомляє,  що в березні  відділом відпрацьовано 112 контрольних
документів,  дано відповіді  на 11 звернень від мешканців міста,  підготовлено 4 проекти рішень
виконавчого комітету та 2 проекти рішень сесії міської ради.
Здійснено  19  оглядів  дотримання  правил  благоустрою.  
Також  у  березні  відділом спільно  з  ТОВ  Каховське  АТП-16506”  було  проведено  обстеження
спеціального сезонного маршруту “Светлово- Любимівські городи”, за результатами обстеження
укладено  договір  на  перевезення.  Перевезення  населення  почалось  23  березня  2019  року.
Організовано  роботи  по  видаленню дерев  на  території  ЗОШ  №1  для  будівництва  спортивного



майданчику. Також відповідно до звернень були організовано роботи з ліквідації 5 аварійних дерев.
Спільно  з  Державною  екологічною  інспекцією  в  Херсонській  області  здійснено  обстеження
зелених  насаджень  на  території  м.  Каховка.  Надано  допомога  приватному  підприємству  з
проведення оновлення зелених насаджень.
Протягом  березня  приймались  конкурсні  пропозиції  підприємств  щодо  участі  у  конкурсі  з
призначення управителя багатоквартирних будинків у місті Каховці та з вивезення побутових
відходів в м. Каховка. 
В  березні  місяці  відділом  отримано  готову  схему  теплопостачання  м.Каховка,  готується
відповідне рішення Каховської міської ради.
Окрім цього відділ підготував розпорядження про передачу у приватну власність 3 квартир та
виніс на розгляд документи про взяття на квартирний облік 3 працівників поліції.

4. Управління праці та соціального захисту у березні призначило 273 державних допомог, допомогу на
проживання призначено 15 внутрішньо переміщеним особам, призначено допомогу: на лікування -
92 особам на суму 100,3 тис. грн., на поховання - 4 особам на суму 6,0 тис. грн., на придбання
медпрепарату «Актемра» - 1 особі на суму 35,23 тис. грн., лікувального харчування – 1 особі  на
суму  10,6 тис. грн.
Призначено 373 субсидій. Також проведено: 131 обстежень сімей, з метою підтвердження їх права
на призначення державних допомог та субсидій.
Відділами управління у березні було надано 933 консультацій, видано 105 довідок та 3 посвідчення 
інвалідам.

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області станом на 01.03.2019 року
заборгованість із виплати заробітної плати по місту Каховка складала 2612,8 тис. грн. (734 особи),
яку мали два підприємства міста:

 - ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», сума боргу - 2391,0 тис.
грн.  Станом на 25.03.2019 року підприємством був погашений.
 - ДП «Каховське лісове господарство», сума боргу – 221,8 тис. грн. 

За  інформацією  підприємство  перебуває  у  кризовому  стані,  надходження  коштів  від
реалізації  лісопродукції  відсутнє.  По  даному  підприємству  складений  графік  погашення
заборгованості із заробітної плати у 2019 році.
Робочою  групою  щодо  легалізації  оплати  праці  та  зайнятості  населення  було  перевірено  120
приватних  підприємців  міста,  виявлено  18  підприємців,  які  порушували  норми  трудового
законодавства, складено 6 актів. За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ
донараховано  1,53  тис.грн.  податку з  доходів  фізичних осіб  та  єдиного  податку  від  здійснення
підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 2 найманих
працівників,  залучено  до  реєстрації  2  приватних  підприємців.
При  співпраці  з  підприємствами-виробниками  сформовано  27  попередніх  замовлення  на
забезпечення  ТЗР  та  57  протезно-ортопедичними  виробами  на  суму  188  тис.  грн..  21  особа
забезпечена 71 технічними та протезно-ортопедичними виробами на суму 99,4 тис. грн. Створено
заявки на виплату  компенсації за самостійно придбані засоби спілкування 2 особам на суму 2,6
тис. грн.

Крім  цього  УПСЗН  в  березні  відшкодували  кошти  громадянину,  який  постраждав  внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1 категорії, за пільговий проїзд один раз на рік в сумі 708,00 грн.

Підготовлено реєстри до Держказначейства,  Ощадбанку,  інформацію для  Міністерства  фінансів
України щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії 22 особам з інвалідністю внаслідок
війни, які досягли 90-річного віку в сумі 2200,00 грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих
учасників АТО в сумі 12,0 тис.грн.

Видано талони на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 100-відсотковою знижкою
вартості для 2 осіб та з 50-відсотковою знижкою їх вартості для 4 осіб.



Прийнято заяви та пакети документів на забезпечення санаторно-курортним лікуванням від 5 осіб з
інвалідністю та від 2 учасників АТО.

Заключено договір з Каховською приватною автомобільною школою товариства сприяння обороні
України  та  направлено  на  навчання  1 учасника бойових дій,  який приймав  участь  в  АТО,  за
спеціальністю «Водій автотранспортних засобів  категорії В».

Згідно з  розподілом  бюджетних коштів,  затвердженим на  2019 рік,  з  державного  бюджету   на
закупівлю послуг з санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю виділено кошти в сумі 87,6
тис. грн. Робота у даному напрямку триває. 

По місцевому бюджету профінансовано за березень – 7404677,87 грн.

По державному бюджету профінансовано за  березень    - 202959,61  грн.

5.  В березні  до загального відділу надійшло 346 звернень громадян і  4  депутатських звернень,  20
інформаційних запитів, а ще 456 листів, заяв та запитів від юридичних осіб.
Надано консультації та роз’яснення 426 громадянам. 
Окрім  забезпечення  сталої  роботи  та  функціонування  управлінь  та  відділів  міськвиконкому,  в
березні також надавалась організаційна та технічна допомога в роботі Окружної виборчої комісії
№185.
Працює “гаряча мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за якою надаються 
консультації громадянам.

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 597 каховчан зареєстрував 297
прав власності на нерухоме майно, 260 договорів оренди, 27 договори зміни, 16 обтяження. Подано
та  оброблено  117  заяв  про  надання  адміністративних  послуг.
Таким чином,   до  бюджету  Каховської  міської  ради за  здійснення  реєстраційних дій  надійшло
62150 грн.

7.  Міський  центр  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  в  березні  здійснив  11  обстежень
одиноких  матерів  з  метою  встановлення  факту  спільного  проживання  матері  та  дитини  та
обстеження умов проживання 11 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах. 

Протягом березня з соціального супроводу було знято 1 сім’ю, з результатом – СЖО мінімізовано.  1
сім’ю, в якій виховується 1 дитина взято під соціальний супровід.
Протягом березня центром було надано 123 соціальні послуги.
Організовано лікування для однієї особи, що має інвалідність у зв’язку з психічним захворюванням
та для однієї  особи з числа дітей-сиріт, що перебуває на обліку у лікаря-психіатра.
Здійснено прийом по різним питанням 19 громадян.
Також у березні  проведено семінари на тему:  «Форми сімейного виховання.  Патронатні  сім’ї  в
Україні.  Наставництво»  та  «Нелегальна  трудова  міграція.  Протидія  торгівлі  людьми»  в
Каховському міськрайонному центрі зайнятості.
В рамках «Дня права» в ЗОШ № 3 проведено семінар для учнів 9 – го класу на тему «Булінг в
шкільному середовищі, відповідальність та наслідки». 
В рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом для учнів Каховського 
професійного ліцею сфери послуг проведено семінар на тему : «Туберкульоз - знай, стережись, не 
бійся!»

8. За березень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 
743 заяви від суб’єктів звернення (із них 85 адміністративних послуг в режимі електронного 
доступу).
Також Центром прийнято 162 осіб для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за 
кордон та 52 осіб для оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 



До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за березень надійшло 
87,7 тис грн.
За звітний період адміністраторами Центру надано близько 1000 консультацій суб’єктам звернення. 
Складено 22 рішення по справі про адміністративні правопорушення у вигляді попередження. 

9. Відділом містобудування та архітектури у березні розглянуто 19 заяв від громадян  та  37 звернення 
юридичних осіб. Видано 5 ордерів на проведення земляних робіт. Проведено 10 перевірок 
виконання земляних робіт та  зберігання будматеріалів.
Складено 7 протоколів адміністративних порушень у сфері благоустрою.

Також  у  березні  відділом  проведено  засідання  архітектурно-містобудівної  ради,  на  якій  розглянуті
наступні  питання  розгляду  детального  плану  Парку  культури  та  відпочинку  житлового  масиву
“Свєтлово” та звернення від ГО “Учасники АТО “Скіф” щодо встановлення у       м. Каховка меморіалу
Захисникам України.

Проводиться  спільна  робота  з  проектними  організаціями  щодо  виконання  проектно-кошторисної
документації по об’єктам “Реконструкція вул. Набережної в м. Каховці" та  “Реконструкція  парку  Слави
в м. Каховці"

10. Відділом у справах дітей у березні здійснено прийом та надано консультації з різних питань 26
громадян.  Також  відвідано  за  місцем  проживання  11  сімей.  Відділом  подано  5  клопотаннь  до
Каховського ВП ГУНП про притягнення за  ухилення від виконання батьківських обов’язків до
адміністративної відповідальності за ст.184 КУПаП.
Також проведено профілактичну роботу з 6 неповнолітніми з приводу пропусків занять, порушення
дисципліни у навчальних закладах. Підготовлено 2 позовні заяви до Каховського міськрайонного 
суду про позбавлення батьківських прав.
За сприянням МЦСССДМ підготовлено та проведено семінар з кандидатами у патронатні 
вихователі та продовжено дію договорів міської ради з патронатними вихователями, які вже 
виховують дітей.

11. Відділом з питань депутатської діяльності у березні  отримано 16 протоколів про адміністратвні
правопорушення,  підготовлено  відповідні  матеріали  до  проведення  адміністративні  комісії
06.03.2019 р. та 20.03.2019 р., оформлено необхідні документи (повістки, постанови, протоколи), у
відношені 4 порушників накладено штрафи.

Також відділом у березні складені 7 протоколів за порушенням Правил благоустрою м.Каховка та
направлені відповідним органам для подальшого вирішення питання по суті.

Проведена підготовча робота для проведення в березні  сесій міської  ради та спільних засідань
депутатських комісій.

Також у березні депутатам Каховської міської ради VII скликання відділом надавалась допомога у
заповнені електронного декларування своїх доходів.

12. Відділом у справах молоді та спорту за звітний період спільно з іншими відділами міської ради,
громадськими  організаціями  та  ініціативними  групами  було  проведено  7  спортивних  заходів
(відкритий  Чемпіонат  м.  Каховки  з  швидких  шахів  серед  ветеранів  (1959  р.  н.  та  старші);
"Спортивна Масниця 2019"; відкрита першість м. Каховки з шашок-64 (швидка гра) серед жінок,
присвячена  Міжнародному  жіночому  дню; міський  турнір  з  міні-футболу,  присвячений  Дню
українського добровольця; відкритий міський турнір з футзалу серед ветеранів (45 років і старші),
присвячений пам’яті футболістів Каховщини; матч за Суперкубок Херсонської області 2019 року;
перший тур Чемпіонату Херсонської області з баскетболу серед чоловіків; тощо) та 10 молодіжних
і  козацьких  заходів (молодіжна  акція  “Весняний  подарунок";  "Екко-акція"  від  ГО "МО "Нічна



мана",  флеш-моб  “Перша  квітка”;  концертна  програма  від  ММГО "ДіЛО"  «Весняні  смайлики!
Посміхнись!»  для  вихованців  Центру  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів;  знайомство
вихованців  "Школи  Еколідерів"  (СЮН)  з  роботою відділів  міської  ради; знайомство  активістів
учнівського парламенту ДНЗ “КПЛСП” з роботою відділів та управлінь міської ради; "Козацький
куліш" від Каховського Козачого товариства для гостей свята “Щедра масляна” та для учасників
міського турніру з міні-футболу, присвяченого Дню українського добровольця; промоакція команди
"ГУК" в рамках проекту "Каховщина... Варто приїхати!"; тощо).

     З міського бюджету, за рахунок міської комплексної Програми “Молодь” (8410 грн.) та в рамках
проекту ініціативної групи "ГУК" в березні було виготовлено поліграфічну друковану рекламну
продукцію  "ГУК.  Каховщина...  Варто  приїхати!":  буклети,  календарики,  листівки-розмальовки,
закладки.  Рекламна  продукція  була  вже  вручена  відділу  у  справах  молоді  та  спорту,  відділу
економіки, комунального майна та землі, Науково-методичному центру відділу освіти, Каховському
історичному музею, активістам учнівського самоврядування ДНЗ "КПЛСП", тощо.
Місто  Каховка  за  підсумками  конкурсу  на  кращу  організацію  роботи  зі  створення  умов  для
розвитку фізичної культури і спорту серед органів виконавчої влади Херсонської області у 2018
році посідає друге місце (29 балів) серед міст, районів та ОТГ області.

13.  Протягом  березня  управлінням освіти  було  проведено  процедури  публічних  закупівель  та
укладено договори на постачання в заклади освіти міста соку фруктового та овочевого, какао,
цукерок,  вафлів,  зефіру,  печива,  пряників.  Також  проведено  капітальний  ремонт  системи
внутрішнього водогону та каналізації ДНЗ №4 «Горобинка».

 
14. Відділом культури у березні проведена активна культурно-мистецька діяльність. 

В Каховській школі мистецтв відбулося свято зустрічі весни «Зустрічаймо Масницю!» та концерт
лауреатів  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних  конкурсів  присвячений  святу  8  березня
«Дорогим матусям і бабусям». 
Також  відвідувачі  школи  мистецтв  у  березні  могли  переглянути  лялькову  виставу  «Намисто  із
Здравоярії, або план резидента Гриппа», від театрально-концертної студії інвалідів «Добробут та
злагода» м. Київ.
В міській універсальній бібліотеці у березні до дня народження Т.Г.Шевченка
відбулася  книжкова  виставка-портрет:  «Син  української  землі,  який  належить  людству»,  та
флешмоб з читання віршів Тараса Шевченка «Якби ти нас, Тарасе, чув…». Також до Всесвітнього
дня поезії: вечір поетичних зізнань «Поезія-слово! Поезія-пісня! Поезія-вільна душа!» та міський
тур Всеукраїнського  конкурсу  “Книгоманія -  2019” в рамках Всеукраїнського тижня дитячого
читання.
Окрім  цього  у  березні  на  площі  біля  МПК  “Меліоратор”  відбулось  видовищно-театралізоване
масове гуляння у рамках акції «Щедра Масляна». 
В міському палаці культури відділом культури були проведені урочистості та концертна програма
аматорів  до  Міжнародного  жіночого  дня,  а  також  тематичний  вечір  до  Дня  українського
добровольця  «Вони  для  нас  виборюють  життя»  з  показом  кінострічки  «Донбас»  та  відкритий
фестиваль східного танцю «Звабливий вітер сходу».

15. Протягом березня до відділу реєстрації місця проживання осіб звернулось понад 1267 осіб з різних
питань. Зареєстровано місце проживання  – 107 особам, знято з реєстрації місця проживання – 185
особи. Оформлено та видано  597 довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання.
Оформлено  та  видано  378  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому
приміщенні/будинку.
Розглянуті та прийняті рішення по 4  справам про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 197 Кодексу  України про адміністративні правопорушення.
Надано адміністративних послуг на суму 2148,8 грн.



16. За березень архівним відділом велася робота по науково-технічному опрацюванню та прийманню на
постійне зберігання документальних матеріалів структурних підрозділів Каховської міської ради за
2016  рік.  Упорядковані  протоколи  засідань  і  рішень  виконавчого  комітету  та  сесій  Каховської
міської ради за 2016 рік.  
За звітний період вибірково проведені ремонтні роботи справ з кадрових питань (особового складу)
ліквідованих  підприємств  в  кількості  47  одиниць  зберігання,  які  за  зверненнями  громадян  та
установ використовувалися для підготовки та видачі  довідок соціально-правового характеру.  На
виконання запитів підготовлено та видано 136 довідок соціально-правового характеру, в тому числі:
70 довідок про  підтвердження стажу роботи, 65 довідок про розмір заробітної плати та 1 довідка
про відсутність документів.

17.  Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  у  березні в  межах  періодичного  поновлення
опрацьовано інформацію за відомостями щодо реєстрації - 160 осіб, щодо зняття з реєстрації - 146
осіб, щодо зміни ПІБ  - 21 особа, щодо досягнення 18 років - 10 осіб, щодо померлих 92 особи, за
переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців 15 осіб; внесено зміни
щодо персональних даних та виборчих адрес 77 осіб. Також у березні  відділом опрацьовано 61
заяву виборців щодо змін у Реєстрі, 288 заяв виборців щодо тимчасової зміни місця голосування,
виконано поточні та періодичні заходи щодо комплексної системи захисту інформації, виготовлено
іменні  запрошення,  попередні  та  уточнені  списки  виборців  для  голосування  на  виборах
Президента.


