
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 червень-2018. 

 

1. Відділ економіки та комунального майна повідомляє, що в червні відділ 

працював над аналізом впливу прийняття в Каховці податку на нерухомість. Також 

дав відповіді на 23 листів від юридичних та фізичних осіб, надав 2 консультації 

щодо захисту прав споживачів та 4 консультації щодо нерухомого майна.  Три 

громадянина поставлено на облік по виділенню земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, а саме учасники бойових дій які 

безпосередньо брали участь в АТО. 

Сприяв проведенню святкових заходів до Дня молоді та Дня Конституції, 

забезпечивши торгвілю карнавальною атрибутикою на території міста.  

Крім того, відділ економіки підготував рішення виконкому про місця торгівлі 

квасом на території міста.   

 

2.  Фінансове управління звітує: за І півріччя поточного року надходження до 

міського бюджету склали 66392 тис.грн. що становить 103,7% до плану, додаткові 

надходження склали 2372,6 тис.грн., до факту відповідного періоду минулого року 

надходження збільшились на 9343,7тис.грн. 

Від розміщення  коштів міського бюджету у сумі 10 млн. грн. на депозитному 

рахунку в ПАТ «Державний ощадний банк України» за червень 2018 року бюджет 

отримав додаткові надходження у сумі 82,1тис.грн.   
 

3. Відділ міського господарства повідомляє, що в квітні вони відпрацювали 97 

контрольних документів, розглянули 12 звернень від мешканців міста, підготували 3 

проекти рішення виконавчого комітету. А також здійснили 30 оглядів дотримання 

правил благоустрою. Крім цього, в квітні ВМГ видав 98 карток на отримання вимог 

для відключення від мережі централізованого теплопостачання для подальшого 

встановлення системи автономного опалення. Прийнято участь у 

загальнобудинковому зібрані співвласників багатоквартирним будинком №7 по вул. 

Набережна щодо форми управління багатоквартирного будинку та надання 

роз’яснень стосовно участі у Положенні про дольову участь співвласників квартир 

(квартиронаймачів) у капітальному ремонті багатоквартирних житлових будинків м. 

Каховка, які знаходяться на балансі (в управлінні) КП “Каховська керуюча 

компанія”. Видано ордерів на видалення дерев — 4. Виконано виїздів по заявам 

громадян міста з метою огляду дерев вказаних у завах - 5. 

 

4. Управління праці та соціального захисту у червні призначило 212 державних 

допомог і 934 субсидій. Цього місяця робочою групою щодо легалізації оплати 

праці та зайнятості населення було перевірено 315 приватних підприємців міста, 

виявлено 32 підприємців, які порушували норми трудового законодавства. За 

складеними актами Каховською ОДПІ донараховано 8,9 тис.грн податку з доходів 

фізичних осіб та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності, 

оформлено 6 найманих працівника, залучено до реєстрації 2 приватних підприємців. 

Також у червні Управлінням праці та соціального захисту здійснено 74 перевірок 

фізичної ідентифікації ВПО, з них встановлений факт проживання у 48 осіб. 

Призначено допомоги на прожиття ВПО 16 особам. 

            Взято на облік 7 учасників бойових дій, які приймали участь в АТО.  

Призначено грошової допомоги  на тверде паливо та скраплений газ 4 особам, які 



мають право на пільги.  

З 29 червня 2018 року 60 дітей пільгових категорій м. Каховки  направлено на 

оздоровлення до дитячого оздоровчого табору «Веселка» м.Скадовська. 

            Взято на облік та видані посвідчення 5 багатодітним сім’ям.  

Крім цього Управлінням укладено з підприємствами  4 тристоронні договори на 

забезпечення коляками та протезами на суму 58,1 тис. грн. 

 Відшкодовано кошти за безкоштовний відпуск медикаментів громадянам, які 

постраждали внаслідок ЧАЕС, на суму 1979,0 грн. Також оздоровлено 2 особи з 

інвалідністю І категорії на суму 13644,00 грн. за попередньо укладеними договорами 

з санаторно-курортними закладами. 

 Взято участь у заходах з нагоди випуску Університету третього віку. 

 

5. В червні до загального відділу надійшло 182 звернень громадян і 5 депутатських 

звернень, 18 інформаційних запитів, а ще 146 запитів про реєстрацію місця 

проживання осіб. На особистому прийомі міського голови побувало 11 громадян та 

6 ініціативних груп мешканців міста. Надано консультації та роз’яснення 245 

громадянам. Підготовлено та проведено засідання виконкому, на яких було 

розглянуто і прийнято 24 рішень виконкому. Загальним відділом постійно 

проводилась робота щодо забезпечення сталої роботи та функціонування, контроль 

за системним та програмним забезпеченням управлінь та відділів міськвиконкому.  

У частині господарського забезпечення здійснено поточний ремонт внутрішніх 

мереж (електро-, водо-, каналізації) та приміщень міськвиконкому. 

Працює “гаряча мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за якою 

надаються консультації громадянам. 

 

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 392 каховчан і 

зареєстрував 156 прав власності на нерухоме майно, 186 договорів оренди. Таким 

чином,  до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій 

надійшло 55,5 тисячі гривень. 

 

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в червні здійснив 3 

обстеження одиноких матерів з метою встановлення факту спільного проживання 

матері і дитини та перевірки доцільного використання державної допомоги при 

народженні дитини. Спільно з відділом у справах дітей здійснено візити та 

обстеження умов проживання 13 сімей, що перебувають в складних життєвих 

обставинах. Протягом червня 2018 р. три  сім’ї було знято з соціального 

супроводу  з позитивним результатом. 
За місяць відділом було надано 70 соціальних послуг, в тому числі одному учаснику 

АТО.  

У Каховському міськрайонному центрі зайнятості, для осіб, що перебувають 

на обліку як безробітні  проведено семінар на тему: «Патронатні сім’ї в 

Україні». 
 

8. За червень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг прийнято 

та опрацьовано 753 заяви (із них 200 адмінпослуг в режимі електронного доступу). 

За звітний період адміністраторами Центру надано близько 1100 консультацій 

суб’єктам звернення. 

За звітний період складено 67 рішень по справі про адміністративні правопорушення 

у вигляді попередження, а саме: проживання за недійсним паспортом – 55; 

проживання без реєстрації – 12. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за 

червень 2018 року надійшло 12,6 тис. грн. Для поінформованості населення на сайті 

територіальної громади міста Каховки створено розділ «Центр надання 



адміністративних послуг», де розміщено весь перелік адміністративних послуг, які 

надаються на даний час - всього 94 послуги.  

 

9. Відділом містобудування та архітектури  розглянуто 50 заяв громадян та 30 

звернення юридичних осіб. Проведено 21 перевірка по виконанню земляних робіт та 

по зберігання будматеріалів на землях міської ради. Видано 7 ордерів на проведення 

земляних робіт. Надано містобудівні  умови та обмеження для проектування 2 

обʼєктів будівництва.  

Крім цього відділом проведено 2 комісії з питань залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Каховка. 
 

10. Відділом у справах дітей за червень місяць відвідано за місцем проживання 38 

сімей, 6 яких спільно з ГО “ЩИТ”. Відповідно до рішення виконавчого комітету 

Каховської міської ради одного малолітнього тимчасово влаштованого, повернуто 

до біологічної родини,  4-ро неповнолітніх влаштовано до санаторних закладів. 

Поставлено на облік 3 дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Знято з 

обліку 6-х неповнолітніх з позитивною динамікою. 

Усиновлено 5 дітей, які перебували в інтернатних закладах громадянами України. 35 

дітей та сімей облікових категорій прийняли участь у заході-екскурсії присвячену 

“Дню молоді”, дітям було надано подарунки. 
 

11. Відділом з питань депутатської діяльності прийнято 35 заяв на надання 

матеріальної допомоги на лікування, оформлено необхідні документи для надання 

матеріальної допомоги на лікування  35 осіб, отримано 10 протоколів про 

адміністративне правопорушення. 

 

12. Відділом у справах молоді та спорту у червні було організовано участь каховських 

спортсменів в змаганнях в 5 спортивних заходах, змагання з шашок-64 “Одне небо-один 

світ” серед дітей з обмеженими функціональними можливостями, Відкритий 

шаховий бліц-турнір, урочистості та футбольний матч ветеранів футбольних команд 

"Меліоратор" і "КЗЕСО" з нагоди відзначення 70-річного ювілею Заслуженого 

працівника фізичної культури і спорту України Віктора Коваленка, Відкритий 

міській турнір з шашок, присвячений Дню Конституції України та Дню молоді, 

Відкритий шаховий бліц-турнір. 

 Проведено 8 молодіжних та козацьких заходів (молодіжне свято OPEN AIR “ВІТАМІН 

D”, присвячене Дню захисту дітей, тризна по ліквідації Запорозької Січі у 1775-му 

році, молодіжний табір “Острівна республіка-2018”, V-та пошукова експедиція “У 

пошуках місця загибелі командарма”, молодіжний “круглий стіл”, присвячений Дню 

Молоді, флеш-моб “Шалена молодь України”, свято “Козацький куліш”, молодіжно-

розважальний захід “Ми - молодь України” до Дня молоді тощо). 

Проведено засідання міської Ради з питань молодіжної політики та засідання 

молодіжного круглого столу. 

 

13. Протягом червня відділом освіти була проведена наступна робота: 
Проведено процедури державних закупівель телевізорів для шкіл міста; 

Улаштовано тренажерні комплекси на території Дитячо-юнацької спортивної школи 

та ЗОШ № 6; 
Споруджено футбольний майданчик на території ЗОШ № 4; 
Організовано обмін учнівськими делегаціями з містам-побратимами Трускавець та 

Олесьніца (Польща). 


