
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 2019 року.

1. Відділ економіки, комунального майна та землі повідомляє, що в червні відділом підготовлено
та затверджено 2 проекти рішень міської ради:  про місцеві податки та збори та про внесення
змін та доповнень до програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на
2019 рік, та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2021 року.
Підготовлено  розпорядження міського голови про  проведення  в  місті  регулярних  ярмарків  з
реалізації  сільськогосподарської  продукції  на  період  з  01.07.2019  по  31.07.2019  року.  
Стосовно питань землі підготовлено та затверджено 39 проектів рішень сесії міської ради.
Також у червні відділом проведено засідання “Круглого столу” з  представниками міської  ради,
органів ДФС, депутатського корпусу та бізнесу з обговорення проекту рішення Каховської міської
ради “Про місцеві податки та збори”.

Підготовлено запитів та надано 41 відповідь на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб,
виконавчим  органам  влади,   направлено  11  листів  до  комунальних  підприємств  міста  щодо
комунального майна територіальної громади міста.

Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування рекламних
засобів з ФОП Зайченко А.І., ФОП Довбня І.В., та роботу по погашенню заборгованості зі
сплати за користування рекламними засобами.

Також у  червні  відділом підготовлено:  4  договори оренди землі,  додаткових  угод  до  договорів
оренди земельних ділянок, матеріали для проведення земельних торгів з набуття права оренди на 1
земельну ділянку,  матеріали та проведено конкурс з  відбору суб’єктів  оціночної  діяльності  для
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на три ділянки.

Замовлено та отримано 5 Витягів про державну реєстрацію земельних ділянок,  59  Витягів  про
надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Поставлено  на  облік  по  виділенню  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку,  двох учасників бойових дій який безпосередньо брали участь в АТО та одного
громадянина  на  облік  по  виділенню  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд.

2.  Фінансове  управління  звітує,  що  в  червні 80932,2  тис.грн,  що  становить  106  %  до  плану,
перевиконання  становить  4591,7  тис.грн.  Проти  фактичних  надходжень  минулого  року
надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 14540,2 тис.грн. 
Обсяг  фінансування  головних розпорядників  коштів  у  червні  склав  16284,8 тис.грн.,  видаткову
частину по захищеним статтям видатків виконано без кредиторської заборгованості. 

У червні за кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано капітальний ремонт
приміщень  ЗДО  №  6  ти  №  7  –  106,4  тис.грн.,  капітальний  ремонт  вимощення  будівлі  ОСББ
«Мирний  2»  -  149,4  тис.грн.,  громадський  бюджет  –  радість  нашим  дітям  (ОСББ  «Круглий
будинок») – 48,1 тис.грн.,  капітальний ремонт покрівлі  ОСББ «Будівельників 4» -  254 тис.грн.,
реконструкцію електричних мереж вуличного освітлення – 167,9 тис.грн. 

Також у  червні  за  рахунок цільових субвенцій  з  державного  та  обласного  бюджетів  проведено
фінансування видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню у сумі 4365,9 тис.грн.,
а саме допомоги сім’ям з дітьми – 4132,8 тис.грн., пільгам та субсидіям населенню – 233,1тис.грн.



3.  Відділ міського господарства повідомляє, що в червні  відділом відпрацьовано 86 контрольних
документів,  дано відповіді  на 19 звернень від мешканців міста,  підготовлено 1 проекти рішень
виконавчого комітету, 2 рішення сесії Каховської міської ради 1 розпорядження  та 1 доручення
міського голови. Здійснено 40 оглядів дотримання правил благоустрою.
Відповідно до звернень були організовано роботи з оновлення 5 дерев, видалення 10 сухостійних та
аварійних дерев.  Спільно з Державною екологічною інспекцією в Херсонській області здійснено
обстеження зелених насаджень на території м. Каховка в кількості — 8 шт.
Протягом  червня  видано  93  картки  на  отримання  вимог  для  відключення  від  мережі
централізованого теплопостачання для подальшого встановлення системи автономного опалення.

Надавалась допомога в організації та проведенні урочистих заходів.

4. Управлінням праці та соціального захисту населення у червні призначено 248 державних допомог,
383 субсидій, допомоги на прожиття ВПО 12 особам, допомогу: на лікування - 41 особа на суму
44,95 тис. грн., на поховання - 4 осіб на суму 6,0 тис. грн.,  лікувального харчування – 1 особа  на
суму  10,6 тис. грн..   Сформовані 75 розрахунків щодо надання пільг ОСББ
Встановлено статус багатодітної сім’ї 10 сім’ям, 8 громадян міста поставлено на облік осіб, які
вчинили  насильство  в  сім'ї.  Поставлено  на  облік  115  дітей  пільгових  категорій,  які  будуть
направлятися у 2019 році на оздоровлення за рахунок коштів державного та міського бюджетів.
Державними  соціальними  інспекторами  протягом  червня  здійснено: 228 обстеженнь сімей,
проведених з метою підтвердження їх права на призначення державних допомог та субсидій, 68
перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів державних допомог. 

Протягом червня з підприємствами укладено 3 двосторонніх договорів  на забезпечення ТЗР  12 осіб
(43 одиниць) на суму 38334,00 грн. 

Здійснено  сплату  за  11  договорами  в  сумі  152690,03  грн.  та  1  особі  компенсовано  кошти  за
самостійно придбані мобільні телефони в сумі 1299 грн..

Прийнято,  оброблено  пакети  документів  на  ТЗР  та  протезно-ортопедичні  вироби  від  19  осіб,
замовлено 57 одиниць технічних засобів реабілітації, 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 21 особам з інвалідністю внаслідок
війни, які  досягли 90-річного віку в сумі 2100,00 грн.,  та щомісячної виплати 3 вдовам загиблих
учасників АТО в сумі 12,0 тис. грн. 

Перераховано  кошти  підприємству  міста  за  надання  додаткової  відпустки  громадянину,  який
постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, ІІ категорії.

Видано 13 посвідчень нового зразка учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії і
1 посвідчення учаснику проведення інших ядерних випробувань 2 категорії.

 Укладено договір на оздоровлення 2 осіб з інвалідністю  в санаторій «Арктика» м. Бердянськ.

Направлено 1 особу з інвалідністю на санаторно-курортне лікування у санаторій Мінсоцполітики
«Перемога» м. Київ. 

Надані  консультації  щодо  отримання  пільг  на  житлово-комунальні  послуги  та  пільгового
перевезення  відповідно до діючого законодавства 420 особам

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області згідно державних
статистичних  спостережень  за  ф.  № 1-ПВ (місячна)  станом  на  01.06.2019  року  по  місту
Каховка заборгованість із виплати заробітної  плати складає  11902,5 тис. грн. (776 осіб), яку



мають  два  підприємства  міста:  ПрАТ  «Каховський  завод  електрозварювального  устаткування»,
сума боргу – 11703,4 тис. грн. (742 особи) та  ДП «Каховське лісове господарство», сума боргу –
199,1 тис. грн. (34 особи).
За  січень-червень  2019  року  робочою  групою  щодо  легалізації  оплати  праці  та  зайнятості
населення  було  перевірено  324  приватних  підприємців  міста,  виявлено  33  підприємця,  які
порушували  норми  трудового  законодавства,  складено  14  актів.  За  складеними  актами  роботи
робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 13,4 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та
єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли в
бюджет, оформлено 9 найманих працівників, залучено до реєстрації 4 приватних підприємців.
По місцевому бюджету профінансовано за червень – 6218848,91 грн.

По державному бюджету профінансовано за   червень   - 235096,20  грн.

5.  В  червні  до  загального  відділу  надійшло  429  звернень  громадян,  2  депутатські  звернення,  17
інформаційних запитів,  а ще 362 листів, заяв та запитів від юридичних осіб.  Зареєстровано 562 од.

вихідної кореспонденції.
На особистому прийомі міського голови побувало 13 громадян та 2 ініціативні групи мешканців
міста. Надано консультації та роз’яснення 374 громадянам. Підготовлено та проведено 1 засідання
виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 12 рішення виконкому.
Загальним  відділом  постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення  сталої  роботи  та
функціонування  управлінь  та  відділів  міськвиконкому,  а  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 423 каховчан, зареєстрував 142
права власності на нерухоме майно, 166 договорів оренди, 100 договори зміни, 15 обтяження.
Подано  та  оброблено  127  заяв  про  надання  адміністративних  послуг.
Таким чином,   до  бюджету  Каховської  міської  ради за  здійснення  реєстраційних дій  надійшло
51820 грн.

7.  Міський  центр  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  в  червні  здійснив  6  обстеження
одиноких матерів  з  метою встановлення  факту  спільного  проживання  матері  та  дитини.  Також
обстеження умов проживання 10 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах.
Завершено  інвентаризацію  стану  утримання  житла,  яке  на  праві  власності  чи  користування
належить дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа.  Протягом
червня було обстежено 40 таких помешкань.
Протягом червня поточного  року було надано 92 соціальні послуги, в тому числі 2 учасникам АТО.
Надано  допомогу  в  оформленні  документів  для  влаштування  особи  з  інвалідністю  до
спеціалізованого  закладу.  Одній  сім’ї  надано  допомогу  в  складанні  позовної  заяви  до  суду.  1
учаснику АТО надано сприяння в отриманні реєстрації місця проживання. Одній особі похилого
віку надана допомога в оформленні паспорту.
Спільно з   відділом у  справах дітей Каховської  міської  ради працівники МЦСССДМ прийняли
участь в організації поїздки дітей облікових категорій до кінно-спортивного клубу "Grand Prix" для
святкування Дня захисту дітей. 
Також у червні організовано поїздку до миколаївського зоопарку для дітей облікових категорій.  

8. За червень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 675
заяв від суб’єктів звернення (із них 50 адміністративних послуг в режимі електронного доступу).
Також Центром прийнято 183 особи для  оформлення паспорту громадянина України для виїзду за 
кордон та 50 осіб для оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 
До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за червень 2019 року 
надійшло 129,5 тис. грн,
За звітний період адміністраторами Центру надано понад 1200 консультацій суб’єктам звернення.



Складено 15 рішення по справі про адміністративні правопорушення у вигляді попередження.

9.  Відділом  містобудування  та  архітектури  у  червні  було  укладено  4  договори  з  замовниками
будівництва по пайовій участі у розвитку інфраструктури м. Каховка по об єктах  на суму -  31250ʼ
грн. 
У червні відділом видано: три  будівельних паспорта на будівництво індивідуального житлового
будинку  та  господарських  будівель,  п'ять  висновків  по  землі  для  виготовлення  технічної
документації із землеустрою, чотири довідки про відсутність забудови на земельній ділянці, дві
копії із генерального плану міста.

Також у червні проведенно 14 перевірок виконання земляних робіт та зберігання будматеріалів, 10
перевірок розміщення соцреклами на території міста, видано 7 ордерів на проведення земляних
робіт.

      Кожного тижня здійснювались дводенні виходи по перевірці законності встановлення рекламних
засобів,  виконання   будівельних  та  земляних  робіт,  правильності  складування  будматеріалів,
встановлення ТС з фотофіксаціює.

10. Відділом у справах дітей у червні здійснено прийом та надано консультації з різних питань  32
громадян. Також відвідано за місцем проживання 10 сімей, 2 з яких у супроводі ГО “ЩИТ”.
Також у  червні  прийнято  участь  у  8 судових засіданнях,  проведено  засідання  комісії  з  питань
захисту прав дитини.
Двох  малолітніх  влаштованого  до  сімейних  форм виховання,  2-х  неповнолітніх  влаштовано  до
санаторних закладів, 1-го до родини патронатного вихователя. 

Поставлено на облік шестеро дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

30 дітей та сімей облікових категорій прийняли участь у заході-екскурсії до зоопарку м. Миколаїв,
присвячену “Дню молоді”, було надано не великі подарунки.

11.  Відділом  з  питань  депутатської  діяльності  у  червні  були  підготовлені  відповідні  матеріали  та
проведено дві адміністративні комісії. Отримано 13 протоколів за ч.1ст.154, ч.2ст.1546, ст. 152 (6),
ст.99 (5) КУпАП про адміністративні правопорушення.

Відбулись пленарні засідання позачергової  80-ї та 81-ї  сесій матеріали яких були гідним чином
підготовлені та доведені на розгляд до депутатського корпусу.

12. Відділом у справах молоді та спорту за звітний період спільно з іншими відділами міської ради,
громадськими  організаціями  та  ініціативними  групами  було  проведено  9  спортивних  заходів
(змагання з  бочче,  присвячених Міжнародному дню захисту дітей;  шосейні  велоперегони  "Тачанка
2019";  матч останнього туру  групового етапу Чемпіонату України з футболу серед аматорських
команд сезону 2018/2019; участь у фінальна Всеукраїнська 25-а Спартакіада «Повір у себе» серед
дітей  з  обмеженими  функціональними  можливостями; змагання  відбіркового  етапу  Чемпіонату
України з баскетболу 3х3 УСЛ «Kakhovka streetball Cup» 2019 року; юнацький турнір з баскетболу
(3  х  3),  присвячений  Дню  Конституції  України  та  Дню  молоді; міські  змагання  з  волейболу,
присвячені Дню Конституції України та Дню молоді;  Відкритий міський турнір з шахів до Дня
Конституції України та до Дня молоді;  Відкритий міський турнір з шашок-64 до Дня Конституції
України та до Дня молоді; тощо) та 12 молодіжних і козацьких заходів (козацька тризна, пов'язана з
ліквідацією Запорозької  Січі  у  1775-му році; молодіжне свято "Давай у літо",  присвячене Дню
захисту  дітей;  засідання  робочої  групи  щодо  створення  Молодіжного  центру  в  Каховці;  табір
"Острів Робінзонів 2019"; мандрівка молоді міста до м. Мелітополь та участь команди КВН "Гори
по колена" у Фестивалі міської Ліги Сміху; засідання міської Ради з питань молодіжної політики
при виконавчому комітеті міської ради; засідання молодіжного круглого столу, присвяченого Дню



Конституції України та Дню Молоді; міський конкурс та фотосушка «Дружба» до Дню Конституції
України та Дню молоді; флеш-моби "Войнушки" та “Шалена молодь України”; Козацький куліш на
День молоді; молодіжно-розважальне свято “Ми - молодь України” до Дня молоді тощо).

13. Відділом культури у червні проведена насичена культурно-мистецька діяльність. 
До  Міжнародного  Дня  захисту  дітей  на  площі  біля  МПК  «Меліоратор» -  розважально-ігрова
програма  за  участю  веселих  клоунів  та  благодійний  концерт  дитячих  аматорських  колективів
міського Палацу культури «Меліоратор» - «Дітям світу – сонце й мир».
Також  1  червня  протягом  дня  у  міській  універсальній  бібліотеці  проходив  літній  читацький
марафон: “Читай і ти переможеш”  та щорічна акція «Літо з книгою-2019». 
В Каховській школі мистецтв відбувся випускний вечір учнів. 
Також на площі біля МПК «Меліоратор» пройшов урочистий святковий концерт до Дня медичного
працівника.
До Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні біля меморіалу «Вічний вогонь»
відбувся мітинг-реквієм, а у міській універсальній бібліотеці була організована книжкова виставка-
спогад «Із книжок про війну, про бої ми читаємо».
Також  у  червні  каховчани  мали  можливість  відвідати  виставу  Київського  сучасного  театру
«Мужчина для интима».
До Дня молоді на площі Трудової Слави пройшов культурно-мистецький молодіжний захід «Ми —
молодь України» та молодіжна дискотека до Дня молоді, а в міській універсальній бібліотеці з цієї
нагоди було організовано інформаційний тренінг «Соціальні мережі: за і проти!»
До Дня  Конституції  України в  Каховці  було організовано святковий концерт,  показ  художнього
фільму  у  рамках  фестивалю  «Кіно  під  відкритим  небом»  та  книжково-ілюстративна  виставка:
«Конституція – основний закон для влади і громади».

14. Протягом червня до відділу реєстрації місця проживання осіб звернулось понад  1078 осіб з різних
питань. Зареєстровано місце проживання  – 111 особам, знято з реєстрації місця проживання – 147
осіб.  Оформлено  та  видано  587  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця  проживання.
Оформлено  та  видано  233  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому
приміщенні/будинку.  Підготовлено  50  інформаційних  запитів  до  суду,  правоохоронних  органів,
виконавчої служби.
Надано адміністративних послуг на суму 2543 грн.

15.  У червні  архівним відділом  проведено  2  засідання  експертної  комісії.  На  засіданнях  розглянуті
описи справ  з  кадрових питань  (особового  складу)  за  2015 р.,  описи справ  з  кадрових питань
(особового складу) безробітних громадян за 2015 р. та акт про вилучення для знищення документів
Каховського  міськрайонного  центру  зайнятості  за  2007-2015  роки.;  розглянуті  описи  справ
тривалого зберігання (особові справи дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
відділу у справах дітей Каховської міської ради за 2009-2018 роки.
За зверненнями громадян та установ зареєстровано 31 запит соціально-правового характеру і  7
тематичних запитів. На виконання запитів підготовлено та видано 99 довідок соціально-правового
характеру,  в  тому  числі:  64  довідки  про   підтвердження  стажу  роботи,  27  довідок  про  розмір
заробітної  плати  та  8  довідок  про  відсутність  документів.  На  виконання  тематичних  запитів
підготовлено  та  видано  17  архівних  копій  (архівних  витягів)  рішень  виконкому  і  сесій  про
підтвердження майнових прав тощо.

16.  Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  у  червні в  межах  періодичного  поновлення
опрацьовано інформацію за відомостями щодо реєстрації — 90 осіб, щодо зняття з реєстрації - 86
осіб, щодо зміни ПІБ - 5 осіб, щодо досягнення 18 років - 21 особа, щодо померлих 49 осіб,  за
відомостями  щодо  нездатних  самостійно  пересуватись  -  3  осіб,  за  переадресацією  від  інших
відділів ведення Державного реєстру виборців - 3 осіб.
Також у червні внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 48 осіб. 



17.  Протягом  червня  управлінням  освіти  закуплено  підручники  для  шкіл  міста,  організовано
відпочинок дітей з прифронтової зони Донецької та Луганської областей, проведено капітальний
ремонт приміщень дитсадків «Джерельце» і «Сонечко».  


