
Щомісячний звіт 
про роботу виконавчих органів Каховської міської ради

Пропонуємо мешканцям Каховської міської територіальної громади ознайомитися 
з інформацією про роботу виконавчих органів ради 

за червень 2021 року

Працівники  архівного відділу протягом червня 2021 року брали участь  у  міських
нарадах. Під час роботи постійно впроваджуються  в практику  Правила роботи архівних
установ  України,  наказ  Мінюсту  України  від  14.03.2013  №  430/5  стосовно  документів
ліквідованих підприємств, методичні рекомендації  облдержархіву.  На постійному контролі
тримається  Програма  розвитку  архівної  справи  в  місті  на  2017-2021рр.,  затверджена
рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 № 381/22. 
     У червні поточного року проведено 1 засідання експертної комісії, на якому розглянуто
описи справ постійного зберігання, описи справ з кадрових питань (особового складу) та акт
про вилучення для знищення документів 2015 — 2017 роки управління праці та соціального
захисту  населення  Каховської  міської  ради,  який  є  установою  -  джерелом  формування
Національного  архівного  фонду  (НАФ).  Працівниками  архівного  відділу  на  договірних
засадах здійснено науково-технічне опрацювання 47 справ постійного зберігання та 25 справ
з  кадрових  питань  (особового  складу),  в акт  про  вилучення  для  знищення  документів
відібрано 390 справ вказаної установи. 
     За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  34  запити  соціально-правового
характеру  і  8  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  137  довідок  соціально-
правового характеру, в тому числі: 101 довідку про підтвердження стажу роботи, 28 довідок
про  розмір  заробітної  плати  та  8  довідок  про  відсутність  документів.  На  виконання
тематичних  запитів   підготовлено  та  видано 11 архівних  копій (архівних витягів)  рішень
виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо.  
     Під час роботи з архівними документами вибірково проведено ремонтні роботи справ з
кадрових  питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в  кількості  20  одиниць
зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру. 
     За направленнями Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
проведено 12 звірок відповідності даних первинних документів даним архівних довідок про
стаж роботи та заробітну плату, виданих для нарахування пенсій. У ході звірок порушень не
виявлено.

Протягом червня 2021 року діяльність відділу ведення державного реєстру виборців
була спрямована на виконання покладених на нього завдань відповідно до положення про
відділ, а саме:
     1)  в  межах  періодичного  поновлення  на  підставі  відомостей,  наданих  Каховським
районним відділом 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  Каховської  міської  ради,  Каховським  міським  центром  первинної  медико-
санітарної допомоги та Каховським міськрайонним судом в Херсонській області опрацьовано
наступну інформацію: 
     - за відомостями щодо реєстрації - 80 осіб;
     - за відомостями щодо зняття з реєстрації - 114 осіб;
     - за відомостями щодо зміни ПІБ - 10 осіб;
     - за відомостями щодо досягнення 18 років - 49 осіб;
     - за відомостями щодо померлих - 149 осіб;
     - за відомостями щодо визнання нездатних пересуватися самостійно - 2 особи;



     - за переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців — 5 осіб;
     2) в межах візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю бази
даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 11 осіб; 
     3) направлено 1 запит до суб’єктів подання відомостей, за результатами опрацьовано 20
записів;
     4) знищено дані Реєстру щодо 69 виборців, термін зберігання яких минув;
     5) проведено 26 наказів керівника відділу в електронному вигляді;
     6)  опрацьовано 2  запити  від  Каховського РВ УДМС щодо реєстрації  осіб  з  тимчасово
окупованих територій;
     7) виконано перевірку щодо осіб з Указу Президента про набуття громадянства;
     8) виконано поточні та періодичні заходи щодо комплексної системи захисту інформації.
     Також відділ щоденно взаємодіє з іншими відділами ведення, відділом адміністрування,
розпорядником реєстру та суб’єктами подання відомостей періодичного поновлення з питань
ведення та функціонування ДРВ з метою дотримання повноти та коректності бази даних.

Відділ державної реєстрації у звітному періоді виконав наступну роботу.
     З  питань  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  —  усього  подано  та
оброблено 703 заяви осіб, з яких :
     - реєстрація права власності  на нерухоме майно – 455;
     - інше речове право (договори оренди) – 231;
     - зміни – 15;
     - обтяження – 2;
     - підготовлено 2 заперечення по судам різних інстанцій.
     З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — усього
подано та оброблено 86 заяв про надання адміністративних послуг,  з них для проведення
державної реєстрації:
     - змін до відомостей про юридичну особу – 35;
     - фізичної особи підприємцем – 21;
     - змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 7;
     - припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 23;
     За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій
надійшло – 42800,00 грн.

Відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  відділом економічного  розвитку,
інвестицій та регуляторної політики за звітний період виконано наступну роботу:

     1. Підготовлено 3 рішення сесії Каховської міської ради:
     -  Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4
«Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної
громади на 2021 рік».
     - «Про місцеві податки та збори»;
     - «Про  хід  виконання  Програми  економічного,  соціального  та  культурного  розвитку
Каховської територіальної громади  на 2021 рік за підсумками першого кварталу 2021 року».
     Розпорядження міського голови:
     - «Про створення робочої групи по боротьбі з несанкціонованою (стихійною) торгівлею та
з контролю діяльності об’єктів сезонної та виїзної торгівлі».
     2. 04.06.2021 р. проведено засідання фінансової комісії з питань розрахунків з бюджетами 
усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій 
та інших соціальних виплат.
     3. На офіційному сайті Каховської територіальної громади оновлено інформацію у розділі
«Регуляторна діяльність» щодо здійснення регуляторної діяльності на території Каховської
територіальної громади.



     4.  Проведено перше засідання робочої групи з питання стихійної торгівлі на житловому
масиві Свєтлово.
     5. Стратегія розвитку:
     5.1. 8 та 9 червня 2021 р. участь у онлайн тренінгу «Діяльність робочої групи з розробки
проєкту стратегії розвитку громади, для громад Південного Хабу».
     5.2. 15 червня 2021 року участь у онлайн-консультації щодо підготовки проєкту Стратегії
місцевого розвитку Каховської міської територіальної громади. Оговорені цілі та завдання
стратегії.
     5.3.  Опрацьовано  2  частини  SWOT  аналізу  взаємозв'язків  Каховської  міської
територіальної громади для подальшої презентації на 3 засіданні Робочої групи . 
     6.  На  виконання  Постанови  КМУ  відповідно  Порядку  про  надання  контролюючим
органам  інформації  по  місцевим  податкам  та  зборам,   заповнено  затверджені  електронні
форми щодо ставок та  пільг із  сплати місцевих податків  та  зборів,  та  надано ГУ ДПС у
Херсонській області.
     7. Спеціалісти відділу прийняли участь у зборах мешканців міста (на трьох кварталах) по
виборах старших кварталів.
     8. На виконання рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 18.05.2021р. №
164 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Каховської міської
територіальної  громади на 2022-2024 роки» проведено розрахунок та надано фінансовому
управлінню перелік  основних показників  економічного  і  соціального розвитку  Каховської
територіальної громади на 2022-2024 роки.
     9.  Взято  участь  у  конкурсі  «Розвиток  мікропідприємництва»  для  громад  Одеської,
Херсонської, Миколаївської, Черкаської областей у сфері розвитку бізнесу для представників
громади  та  отримали  консалтинговий  супровід  проектів  та  інші  можливості.  Конкурс
проводився  за  підтримки  Агентство  США  з  міжнародного  розвитку  (USAID)  у  рамках
Програми  USAID  з  аграрного  і  сільського  розвитку  (АГРО),  компанією  Chemonics
International.
     10. Взято участь у он-лайн семінарах:
     -  "Управління проєктним циклом (вступний семінар для голів громад)” 22.06.2021 року.
     11. Спеціалісти відділу прийняли участь у консультаційному засіданні з представником АБ
«Укргазбанку» з питання підготовки рішення сесії Каховської міської ради «Про дозвіл на
укладання  договору  фінансового  лізингу  комунальним  підприємством  "Комунальне
транспортне підприємство" Каховської міської ради з публічним акціонерним товариством
акціонерним банком "УКРГАЗБАНК"»
     12. На  сайт  міської  ради  викладено  4  інформаційні  статті  до  уваги  суб’єктів
підприємництва та на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.
     13.  Рознесено виписку з  Казначейства  по  платникам за  розташування  рекламного
засобу. Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування
рекламних  засобів  з  ФОП  Корсун  О.А.,  Пісьміченко  В.В.,   ПП”Україна-инвест” та
роботу  по  погашенню  заборгованості  зі  сплати  за  користування  рекламними
засобами.
     14.  Надано до відділу архітектури список боржників по розрахунку з реклами станом на
01.06.2021 р. 
     15. Сформовано Реєстр землекористувачів на території міста Каховка.
     16. Доповнено інформацію в I розділі Стратегії  «Соціально – економічного аналізу
громади».
     17.  За пропозицією ТОВ “Ділові громади України” щодо перспективних проєктів дієвих
громад для представлення вітчизняному та іноземному бізнесу було надіслано інформацію за
наданою формою для аналізу інвестиційній компанії, а також для розміщення на платформі з
подальшою її промоцією серед ділових кіл.



     18.  Підготовлено  5  листів  -  відповідей  юридичним  та  фізичним  особам,  виконавчим
органам влади, на запити на публічну інформацію, депутатські запити, колективні звернення
та ін.
     19.  Систематично виконуються завдання розпоряджень, доручень та листів Херсонської
обласної  державної  адміністрації.  За  червень  2021  р.  виконано  9  контрольних  завдань
Херсонської ОДА.
     20. Надано 2 консультації щодо захисту прав споживачів (усна форма).
     21. Згідно розпорядження міського голови від 28.05.2021 року №110-р 01 червня 2021 року
здійснено перевірку достовірності включення показників показників до структури тарифів на
централізоване  водопостачання  та  водовідведення  КВУ  ”Каховський  водоканал”.  За
результатами проведеної перевірки 02.06.2021 року відповідну інформацію надано міському
голові.
     22. 04.06.2021 року спеціалісти відділу взяли участь у зустрічі з представниками програми
«Мріємо та діємо».
     23.  26.05.2021р  за  запропонованою  співпрацею  з  РЕГІОНЕТ відправлено  заявку  щодо
участі  у  програмі  дистанційного  навчання  фахівців  ОТГ,  які  займаються  питаннями
залучення інвестицій.

Відділом  забезпечення  діяльності  старост  в  старостинських  округах  та
внутрішнього контролю протягом червня 2021 року:
     Підготовлено:
     -  рішення  сесії  №575/13  від  24.06.2021  року  «Про  уповноваження  старост  старостинських
округів Каховської територіальної громади на вчинення нотаріальних дій
та посвідчення довіреностей»;
     -  відповіді  на  розпорядчі  документи  вищестоящих  органів,  які  перебувають  на  контролі;
     - звіт  про  перевірку  фінансово-господарської  діяльності  Коробківського  сільського
комунального підприємства.
     Здійснено виїзди до: 
     - Чорноморівського старостату - вирішення поточних питань у зв язку з перебуванням старостиʼ
у відпустці, дотримання вимог реєстрації новоприбулих та знятих з обліку військовозобов язаних,ʼ
сплата населенням податку на землю; 
     - Коробківського  старостату  -  у  складі  робочої  групи  по  перевірці  фінансово-господарської
діяльності Коробківського сільського комунального підприємства;  Роздольненського старостату -
по врегулюванню питання виключення з договору про надання послуг з розподілу електричної
енергії укладеного Роздольненською сільською радою з АТ “Херсонсобл - енерго”для комплексу
будівель  чорноморівського  дитячого садка «Орлятко». 
     Проведено: 
     - навчальний семінар для старост щодо нововведень у земельному законодавстві; 
     -робоча нарада за участю старост, представників виконавчих органів міської ради, КП КТП,
ритуальної служби, сільських комунальних підприємств з метою вирішення питання збільшення
території  обслуговування  КП  КТП  з  урахуванням  територій  населених  пунктів  старостатів  та
покращення умов наданя послуг сільському населенню.
     Головним спеціалістом подано до ДФРР проект «Реконструкція вул.Набережної
у м.Каховка Херсонської області».
     Спеціалістом з ведення військового обліку сформовано пакет документів згідно номенклатури
справ та картотеку військовозобов язаних старостинських округів;ʼ
     Інспекторами з благоустрою та правопорядку старостатів:
     Чорономорівка - разом з дільничим та працівниками поліції проведено рейди по виявленю
пунктів  прийому  металобрухту  та  самогоноваріння;  з  учнями  гімназії проведена
профілактична  робота  щодо  попередження  правопорушень;  виписано   7  приписів  щодо
благоустрою територій, які виконані у встановлені  строки.



     Коробки -  спільно із спеціалістом соціального захисту міської ради відвідано 3  сім ї, якіʼ
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  з   метою  виявлення  проблем  та  надання
необхідної  допомоги;  виписано  5  попереджень  про  порушення  правил  благоустрою
територій; складено  протокол про порушення правопорядку .
     Роздольне - проведено роз яснювальну роботу серед керівників організацій про ʼ
працевлаштування на роботу сезонних працівників, перевірка та фіксування даних 
громадян, які прибули на роботу на постійній основі або сезонно; складено 3 
характеристики за запитами правоохоронних органів, 11 актів фактичного проживання 
(непроживання) жителів, 3 попередження за недотримання правил утримання та вигул 
домашніх тварин. 
     Малокаховка - проведено профілактична бесіда з мешканкою села щодо виконання
нею батьківських обов язків  та з власниками худоби щодо спорів та погроз у питанні ʼ
випасу скота; разом з працівниками лісового господарства здійснено  рейд  в лісовому 
бору; підготовлено 8 характеристик за запитами правоохоронних органів; виписано 
9 приписів щодо дотримання правил благоустрою територій, які  виконані раніше 
встановленого терміну.
     Постійно ведеться профілактична робота щодо дотримання населенням, підприємствами
та  установами   правил  благоустрою  територій  та  дотримання  правопорядку  на  території
населених пунктів; здійснюється контроль та супровід громадян, які скоїли адмінпорушення
та відбувають покарання у вигляді громадських робіт; виконуються доручення старости.
     Спеціалісти  відділу  прийняли  участь   у  засіданні  робочої  групи  по  підготовці  до
святкування  Дня  молоді  та  Дня  Конституції;  презентації  Херсонземпроекту
«Геоінформаційна система (ГІС) громади - як ефективний інструмент наповнення бюджету»;
навчанні  апарату  міської  ради;  засіданні  робочої  групи  по  розробці  Стратегії  розвитку
Каховської територіальної громади.
     У  всіх  населених  пунктах  старостатів  проведено  культурно-мистецькі  заходи  з  нагоди
Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді та Дня Конституції.

            Відділом з питань депутатської діяльності у червні 2021 року проведено наступну 
роботу:
     - підготовлено до проведення на 17.06.2021 року спільне засідання депутатських комісій
до 13 чергової сесії, на порядок денний виносилося 62 проєкти рішень;
     -  підготовлено та  включено до порядку денного 13 сесії  проєкт рішення «Про премію
Каховської  міської  ради  з  літератури,  краєзнавства  та  мистецтв  імені  Михайла  Жука»
відповідно  до  депутатського  звернення  депутата  Каховської  міської  ради  VIII  скликання
Гончара М.В.;
     - підготовлено до проведення на 24.06.2021 року пленарне засідання 13 чергової сесії, на
порядок денний виносилося 67 проєктів рішень;
     - підготовлено до проведення на 29.06.2021 року спільне засідання депутатських комісій
до 14 позачергової  сесії  міської  ради.  На розгляд позачергової  сесії  винесено 15 проєктів
рішень;
     - підготовлено та включено до порядку денного 14 позачергової сесії проєкт рішення «Про
затвердження  Положення  про  громадські  слухання  на  території  Каховської  міської
територіальної громади» відповідно до депутатського звернення депутата Каховської міської
ради VIII скликання Гончара М.В.;
     - підготовлено до проведення на 29.06.2021 року пленарне засідання 14 позачергової сесії,
на порядок денний винесено 16 проєктів рішень;
     - підготовлено  для  розміщення  на  офіційному  сайті  Каховської  територіальної  та  у
соціальній мережі Facebook інформацію щодо «депутатського запиту»;
     - підготовлено до проведення два засідання адміністративної  комісії  08.06.2021 року та
22.06.2021 року, розглянуто 9 протоколів про адміністративне правопорушення.



У  червні  2021  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 7 рейдів, спрямованих на виявлення правопорушників, виходячи з наявних
повноважень,  під  час  яких  проведені  профілактичні  бесіди  з  18  фізичними  особами-
підприємцями  та  мешканцями  міста,  винесено  3  приписи  щодо  усунення  виявлених
порушень; 
     -  складено  22  протоколів  про  адміністративні  правопорушення  за  статтею  152  КпАП
України «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів  та  правил  благоустрою територій  населених  пунктів»,  які  направлено  на  розгляд
адміністративної комісії при міськвиконкомі Каховської міської ради. Найбільш поширеними
видами порушень є захаращення міської та прилеглої території будівельними матеріалами,
гіллям, опалим листям, побутовими відходами, влаштування сміттєзвалищ у не відведених
для  цього  місцях  та  біля  міських  контейнерів  для  вивозу  ТПВ,  проведення  земельних,
будівельних та інших видів робіт без дозволу, виданого у встановленому порядку;
     - згідно  розпорядження  Каховського  міського  голови  разом  з  відділом  архітектури  і
містобудування  здійснено  обстеження  центральної  частини  міста  Каховка,  в  ході  якого
виявлено  більше  20  самовільно  збудованих  на  території  міста  металевих  гаражів
індивідуального користування, постійно і планомірно проводиться робота з встановлення їх
власників, винесено 3 приписи з вимогою  добровільного демонтажу цих гаражів;
     -  продовжено  проведення  роз’яснювально  -  рекомендаційної  роботи  з  власниками  та
орендарями  об’єктів  торгівлі  та  іншої  підприємницької  діяльності  в  центрі  міста  та  в
мікрорайоні Свєтлово по проведенню поточних ремонтів фасадів будівель та відновленню
пошкодженої тротуарної плитки;     
     -  проводиться  робота  з  головами  ОСББ,  власниками  будинків  щодо  виконання  вимог
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та необхідності
заміни власниками або балансоутримувачами будинків будинкових номерних знаків згідно
чинних назв вулиць, площ, проспектів та провулків міста Каховка. 
     - на виконання доручення першого заступника голови Херсонської ОДА від 05.06.2020 р.
№ 3279/0/20/16 «Про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та
послугами»  разом  з  працівниками  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
Каховської  міської  ради,  податкової  служби,  пенсійного  фонду  та  центру  зайнятості  в
центральній частині  міста Каховка була проведена інформаційно-роз яснювальна робота  зʼ
суб’єктами  господарювання,  що  проводять  діяльність  у  сфері  торгівлі  громадського
харчування  та  ресторанного  бізнесу,  щодо  вимог  чинного  законодавства  по  легальному
працевлаштуванню  осіб,  в  ході  якої  було  проведено  3  рейди,  перевірено  67  суб’єктів
господарювання,  у  яких  виявлено  12  порушень  чинного  законодавства,  складено  акти
виявлених порушень. 

            Відділом містобудування та архітектури протягом червня 2021 року:
     - видано 21 ордер на виконання земельних робіт;
     - опрацьовано  13  контрольних  документи,  які  надходили  з  Херсонської  обласної
адміністрації;
     - підготовлено 9 листів до комунальних установ, власників інженерних мереж,  підрядних
організацій та мешканцям міста по виконанню  земляних робіт,   якими   були   порушені
вимоги   встановлені «Правилами благоустрою міста Каховки».   
     - видано 1 будівельний паспорт;
     - розглянуто  звернень:  від громадян міста - 55, від юридичних осіб — 30;
     - видано 6 довідок про відсутність забудов;
     - підготовлено 6 проектів рішень виконкому;



     - підготовлено та прийнято 1 рішення сесіїї Каховської міської ради; 
     - прийнято 8 рішень виконкому;
     - видано  7 дозволів на тимчасове зберігання будівельних матеріалів
     - здійснено 5 викопіювань із генплану міста;
     - здійснені виходи на територію міста з метою виявлення застарілих табличок назв вулиць
(згідно  ЗУ  «Про  засудження   комуністичного  та  націонал-соціалістичного  (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»);
    
             Відділом комунального  майна та  землі у  червні  2021  року  проведено  наступну
роботу:
     - підготовлено 60 проектів рішень сесії міської ради;
     - підготовлено та надано 25 відповідей на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб;
     - підготовлено 8 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди земельних
ділянок;
     -  підготовлені матеріали для проведення земельних торгів з набуття права оренди на 5
земельні ділянки;
     - підготовлені матеріали для проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки 5 земельних ділянок;
     -підготовлено  4  матеріали  по  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення для оформлення нотаріальної угоди на земельну ділянку;
     - замовлено  та  отримано:  7  Витягів  з  технічної  документації  про  нормативну  грошову
оцінку земельної ділянки, 5 Витягів про державну реєстрацію земельних ділянок, 8 Витягів
про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
     - поставлено на облік 1 громадянина по виділенню земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, а саме учасник бойових дій який безпосередньо брали
участь в АТО;
     - підготовлено 3 висновки щодо погодження документації із землеустрою;
     - поставлено на облік 1 громадянина по виділенню земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

             Протягом  червня  2021  року  відділом  міського  господарства,  надзвичайних
ситуацій, обліку житла було проведено наступну роботу:
     Підготовлено  3  проекта  рішень  виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради  та  2
розпорядження міського голови.
     Протягом звітного періоду відпрацьовано 152 контрольних документа, розглянуто та дано
відповіді на 13 звернень від мешканців міста та депутатів міської ради.
     Відповідно  до  звернень  громадян  обстежено  зелених  насаджень  (вул.Вишнева,  3,  вул.
Купецька,  6,  вул. Соборності,  19), обстеження стихійного сміттєзвалища по Чаплинському
шосе та на території ТОВ ЮГ (разом з відділом благоустрою).
     Взято  участь  спеціалістів  відділу  в  комісії  по  обстеженню  балконної  плити  по  вул.
Соборності (разом з ПП Майстер), в комісії по обстеженню квартири за адресою Пушкіна,
130.
     Спеціалісти  віддлу  прийняли  участь  у  вебінарі  «Водний  транспорт,  інфраструктура  у
водній сфері», в громадських слуханнях стосовно безпритульних тварин. 
     Проведено 2 засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС.
     Прийнято участь у 4 селекторних нарадах щодо шляхів розвитку області та 2 засіданнях
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
     Протягом  червня  були  проведені  наради  -  консультації  з  головами  ОСББ  стосовно
капітального ремонту покрівель та ліфтів багатоквартирних будинків.
     Проведено 2 засідання міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо
відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води



міста  Каховки.  Видано  25  карток  на  отримання   вимог  для  відключення  від  мережі
централізованого теплопостачання для подальшого встановлення системи автономного. 
     Взято участь у виборах старших кварталу. 
     Продовжено  складання  графіків  та  проведення  рейдів  COVID-патрулями  (рейдовими
групами),  організовано  звітування  виконання  рейдовими  групами  перевірки  виконання
громадянами  та  підприємствами  вимог  протиепідемічного  законодавства  на  території
громади.
     Здійснюються  заходи  проведення  призову  військовослужбовців  Каховського
територіальної громади та зборової підготовки військовослужбовців. Для цього організоване
перевезення  до  міста  Херсона  офіцерів  місцевого  підрозділу  124  окремої  бригади
територіальної оборони у кількості 7 осіб.
     Проведене  функціональне навчання фахівців з питань цивільного захисту - диспетчерів
консультаційних пунктів з питань цивільного захисту громадян громади у кількості 4 осіб.
     Підведені  підсумки  виконання  Плану  роботи  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій та Плану основних заходів цивільного захисту за І півріччя
2021 року.
     08.06.2021 о 12:05,  за  сигналом з  пункту управління (м.  Херсон)  відбулось включення
апаратури для подачі сигналу перевірки системи централізованого оповіщення.
     Проведено конкурс  на визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів в с.
Роздольне  Каховської  територіальної  громади.  Надана  допомога  у  проведені  свят  до  дня
Молоді та дня Конституції України.
     Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  постійно  надавали  усні  роз’яснення
мешканцям міста з житлово-комунальних питань.

            Протягом червня 2021 року відділом реєстрації місця проживання осіб було надано
понад 1134 адміністративних послуг. Була проведена наступна робота:
     - зареєстровано місце проживання  - 134 осіб, в т.ч в м. Каховка - 106; с.Роздольне - 2,
с.Коробки - 2, с.Малокаховка - 21; с. Вільна України - 3;
     - знято з реєстрації місця проживання - 203 особи, в т.ч. м.Каховка - 171, с. Чорноморівка -
2, с.Роздольне - 6, с.Коробки - 5, с.Малокаховка - 19;
     - оформлено  та  видано  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця  проживання
особи - 610; в т.ч. в м.Каховка - 484, с.Чорноморівка - 24, с.Роздольне - 37, с.Коробки - 32,
с.Малокаховка - 33;
     - оформлено та видано довідок про зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб
- 187, в т.ч. в м.Каховка – 153, с.Роздольне - 16, с.Коробки - 2, с.Малокаховка - 16;
     - підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої служби,
ВВДРВ на 85 осіб.
    
             Відділ  у  справах  дітей працює  згідно  з  планом  роботи  на  червень  2021  року.
Протягом звітного періоду:   
     - здійснено прийом громадян та надано консультації з різних питань 21 особі;
     - відвідано за місцем проживання 18 сімей;
     - прийнято участь у 16 судових засіданнях;
     - згідно  графіку  та  плану  роботи  проведено  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини, засіданні адміністративної комісії, житловій комісії, комісії з розподілу субвенції для
придбання житла у власність дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,
особам з їх числа.
     - підготовлено документи та взято участь у засіданні виконкому Каховської міської ради,
одне  з  них  позачергове;  засіданні  адміністративної  комісії  (двічі,  згідно  плану  роботи
виконкому);



     - відповідно  до  рішення  виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради  трьох  дітей
влаштовано  до  родини  патронатного  вихователя.  Відповідно  до  рішення  виконкому
забезпечено функціонування дитячого будинку сімейного типу на території Каховської ТГ.
     -  спеціалістами  відділу  спільно  з  співробітниками  міського  центру  соціальних  служб
проведено інвентаризацію житла дітей облікових категорій та осіб з їх числа, відповідно до
розпорядження міського голови.
     - до  Дня  молоді  проведено  захід  для  дітей  облікових  категорій  Каховської  ТГ  -
безкоштовна поїздка до Миколаївського зоопарку. Зоопарк відвідали 35 дітей.
     - надали продуктові набори 18 дітям, які проживають у родинах в яких батьки ухиляються
від виконання батьківських обов’язків.
     - підготовлено та надано до служби у справах дітей Херсонької ОДА звіт за півроку.

             Відділом у справах молоді та спорту в червні 2021 року було проведено таку роботу:
     1) підготовлено інформації на контрольні документи (13 документів);
     2) підготовлено 6 проекти розпоряджень міського голови;
     3) підготовлено  2  проекти  рішень  виконавчого  комітету,  прийнято  участь  у  засіданні
виконкому (08.06);
     4) спеціалісти відділу прийняли участь у навчанні апарату (10.06);
     5) здійснювалась  координація  діяльності  та  проведення  робіт  щодо  утримання  у
належному  санітарно-технічному  стані  спортивного  комбінату  «Олімпійський»  та
спортивних майданчиків;
     6) вирішення  організаційних  питань  щодо  облаштування  в  м.  Каховці  скейт-парку  за
рахунок благодійної допомоги КФ АТ «Каргілл»;
     7) участь в роботі оргкомітетів та робочих груп з організації та проведення в м. Каховка
заходів: Дня Молоді та Дня Конституції України (02.06, 22.06), козацької тризни (до 05.06),
всеукраїнських  велоперегонів  «Тачанка-2021»  та  дитячих  велоперегонів  «Таврійські
велостарти» (до 05.06), XIV мотофестивалю «Тачанка-2021» (25.06 та 29.06), тощо;
     8) участь в он-лайн сесіях за програмою «Мріємо та діємо» щодо створення в Каховці
Молодіжного центру (12.06);
     9) участь  у  роботі  робочої  групи  та  тренінгах  з  розробки  проекту  стратегії  розвитку
громади (07-09.06);
     10) здійснення заходів з організації проходження практики членами міського учнівського
парламенту старшокласників в управліннях та відділах міської ради (протягом місяця згідно з
планом проходження практики);
     11) організація  трансляцій  футбольних  матчів  «ЄВРО-2020»  на  великому  екрані  на
центральній площі міста Каховка (протягом місяця згідно з календарем матчів);
     12) спільно  з  іншими  відділами  та  управліннями  міської  ради,  громадськими
організаціями та ініціативними групами організовано та проведено  фізкультурно-спортивні
заходи:
     - 02-06  червня  -  за  підтримки  відділу  у  справах  молоді  та  спорту  було  організовано
відрядження команди Каховської ТГ в м. Херсон для участі у чемпіонаті Херсонської області
з шахів серед юнаків та дівчат до 10 років (4 учасники);
     - 05 червня - всеукраїнські велоперегони «Тачанка-2021» за маршрутом: м. Каховка (старт
на площі біля Школи мистецтв) - вул. Панкеєвська - вул. Мелітопольська - с. Любимівка -
автошлях Т0804 - смт Горностаївка - с. Каїри - автошляхи Т0804 та Р47 - м. Каховка (фініш
біля монументу «Легендарна тачанка») (80 учасників);
     - 06 червня, с/к «Олімпійський» - дитячі велоперегони «Таврійські велостарти. 2 етап» (30
учасників);
     - 06 та 13 червня, с/к «Олімпійський» - відкритий обласний чемпіонат з футболу «Ліга
Стелс» серед команд юнаків (2013-2014 р.н., 2011-2012 р.н.) (130 учасників);



     - 12  червня  -  за  підтримки  відділу  у  справах  молоді  та  спорту  було  організовано
відрядження футбольної команди ветеранів «Каховка» Каховської ТГ до смт Н.Сірогози для
участі в календарному матчі Чемпіонату Херсонської області з футболу серед ветеранів «Ліга
Легенд» 2021 року з командою «Тарпан» (Н.Сірогози) (16 учасників);
     - 19  червня,  с/к  «Олімпійський»  -  відбувся  календарний  матч  Чемпіонату  Херсонської
області з футболу серед ветеранів «Ліга Легенд» 2021 року: «Каховка» - «Фортуна» (Іванівка)
(35 учасників);
     - 21 червня, центральна площа міста – спортивно-масові заходи та турнір з міні-футболу
серед дитячо-юнацьких команд «Слава Україні!», присвячений «ЄВРО-2020» та підтримки
збірної України (300 учасників);
     - 23-24 червня,  КЗ ХОР «Каховський геріатричний пансіонат» та  с/к  «Олімпійський» -
спартакіада  Каховської  ТГ  серед  осіб  з  інвалідністю,  присвячена  Дню  молоді  та  Дню
Конституції України (26 учасників);
     - 26 червня, МПК «Меліоратор» - відкритий турнір Каховської ТГ з шахів, присвячений
Дню молоді та Дню Конституції України (17 учасників);
     - 26  червня,  літній  майданчик  «Рандеву»  -  відкритий  турнір  Каховської  ТГ  з  шахів,
присвячений Дню молоді та Дню Конституції України (18 учасників);
     - 26  червня  -  за  підтримки  відділу  у  справах  молоді  та  спорту  було  організовано
відрядження футбольної команди ветеранів «Каховка» Каховської ТГ до с. Тавричанка для
участі в календарному матчі Чемпіонату Херсонської області з футболу серед ветеранів «Ліга
Легенд» 2021 року з командою «Асканійське» (Тавричанка) (14 учасників);
     - 27 червня, баскетбольний майданчик (вул. Ф.Гаєнко, 6а) - відкритий турнір Каховської
ТГ з волейболу пляжного, присвячений Дню молоді та Дню Конституції України (5 команд,
22 учасники);
     - 28 червня, с/к «Олімпійський» - відкритий турнір Каховської ТГ з волейболу пляжного,
присвячений Дню молоді та Дню Конституції України (8 команд, 37 учасників);
     13) спільно  з  іншими  відділами  міської  ради,  громадськими  організаціями  та
ініціативними групами організовано та проведено козацькі та молодіжні заходи: 
     -  05 червня у Козацькому сквері біля памя’тного знаку на честь гетьмана Ружинського
відбулася  урочиста  подія  -  Козацька  тризнапо  ліквідації  Запорізької  січі  у  1775-му  році.
Організатором  події  був  Каховський  окремий козацький  полк  Івана  Сірка  Спілки  козаків
України  «Військо  Запорізьке».  Співорганізаторами  виступили  відділи  та  управління
Каховської міської ради (у справах молоді та спорту, освіти, культури та туризму, міський
центр соціальних служб), Каховський міський КМЗ, Каховське Козаче товариство, Каховська
паланка УДЮТ «Січ». “Вже у восьме в Каховці проводиться Козацька тризна. Кожний раз
козаки та козачата, джури та всі небайдужі збираються на цьому місці, щоб згадати славних
лицарів - запорізьких козаків і щоб віддати данину пам’яті, вшанувати наших пращурів та
подвиг українських козаків, подвиг сучасних козаків - учасників бойових дій у зоні АТО” -
такими словами звернувся до всіх присутніх міський голова Віталій Немерець. На спомин
усіх козаків — запорожців, каховчан загиблих у Другій Світовій війні, каховчан загиблих у
зоні АТО настоятель Святопокровського собору отець Миколай провів урочистий молебен.
Голова ради старійшин Каховського козачого товариства  Віктор Зубков оголосив хвилину
мовчання. З словами пошани виступили отаман Херсонської паланки Спілки козаків України
«Військо  Запорізьке»  Сергій  Якуба  та  отаман  Каховського  козачого  товариства  Микола
Огданець.  Після  покладання  квітів  до  Козацького  хреста,  пам’ятника  Івану  Сірку  та
меморіалу  «Вічний  вогонь»  пролунала  пісня  у  виконанні  нашої  юної  каховської  зірочки
Дениса Кириценка. На завершення тризни всі скуштували смачний козацький узвар;    
     - 10-13 червня - на острові Крисиний, що поблизу м. Таврійськ, відбувалось молодіжне та-
борування «Острівна республіка - школа лідерства» . У заході взяли участь більше 80 підліт-
ків та дорослих. Організаторами та партнерами заходу виступили: Каховська паланка УДЮТ
«Січ», Каховське Козаче товариство, відділ у справах молоді та спорту Каховської міської
ради, управління освіти Каховської міської ради, Міський центр соціальних служб, міське



громадське формування з охорони громадського порядку «Щит». Три ночі у наметі на без-
людному острові,  незважаючи на  застереження  метеорологів,  зважилися  провести  курені:
«Мандрівник» (СЗОШ № 2), «Гілея» (с. Чорнянка), «Сіроманці»(ЦДТ), «Джура»(ЗОШ № 4).
А також вперше на таборування завітав військово-патріотичний клуб «Патріот» (м. Нова Ка-
ховка);
     - 22  червня  в  міськвиконкомі  відбулося  засідання  міської  Ради  з  питань  молодіжної
політики  при  виконавчому  комітеті  міської  ради.  На  засіданні  були  присутні  Галина
Гондарева  (голова  міської  Ради  з  питань  молодіжної  політики),  Владислава  Базилевич
(секретар  міської  Ради  з  питань  молодіжної  політики),  члени  Ради:  Сергій  Кашулін
(начальник відділу у справах молоді  та спорту),  Віктор Зубков (директор міського центру
соціальних  служб),  Олена  Степанова  (директор  МПК «Меліоратор»),  Григорій  Мінський,
Ольга  Радіонова,  Софія  Сошнікова,  Костянтин Нечитовський (представники громадського
руху міста). В режимі онлайн приєдналися до засідання і члени Ради Владислав Батурін (с.
Роздольне),  Олена  Жилка  (с.  Чорноморівка).  На  засідання  також  були  запрошені  і
практиканти  відділів  та  управлінь  2021  року:  з  відділу  у  справах  молоді  та  спорту  -
Круковська Дана і Осадчук Софія, з відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної
політики  та  взаємодії  з  громадськістю  -  Позднухова Дар’я  і  Жиденко  Юлія.  Одними  з
актуальних питань під час засідання були:
     - про зміни у складі міської Ради з питань молодіжної політики при виконавчому комітеті
міської ради;
     - про склад робочої групи з питань розробки комплексної програми «Молодь» на 2022 -
2026 роки;
     - обговорення  пропозицій  щодо  відзначення  грамотами  міського  голови  з  нагоди  Дня
молоді  активістів  молодіжного  руху  Каховської  територіальної  громади.
Присутня  на  засіданні  Осадчук  Софія,  практикантка  відділу  у  справах  молоді  та  спорту,
підготувала інформацію щодо проходження практики учнями-членами міського учнівського
парламенту старшокласників на базі відділів Каховської міської ради влітку 2021 року. Про
заходи з підготовки до Дня молоді України у Каховській територіальній громаді розповіла її
колега-практикантка,  Круковська  Дана.  З  рішенням  виконкому  щодо  проведення  14-го
мотофестивалю «Тачанка 2021» присутніх  ознайомили член правління ММГО «Мотоклуб
«Колеса Дракона»» Григорій Мінський та прес-аташе фестивалю Владислава Базилевич. Про
підготовку до 25-річчя Дня Конституції повідомила присутнім директор МПК «Меліоратор»
Степанова Олена. Обговорювалась і програма «Мріємо та діємо» та робота по створенню у
Каховці Молодіжного Центру (координатором проєкту є Радіонова Ольга);
     - 27  червня  у  залі  засідань  міськвиконкому  в  рамках  заходів  до  Дня  молоді  відбувся
“круглий стіл” з молоддю. Поділитися враженнями від реалізації проєктів та запросити у нові
активності прийшли представники молодіжних організацій, активісти молодіжного руху та
усі, хто відчуває себе молодим душею. Привітали присутніх з Днем молоді міський голова
Віталій Немерець та його заступник Галина Гондарева. Говорили присутні і про формування
молодіжної  політики  громади,  і  про  кращі  практики  реалізації  молодіжних  проєктів  та
програм у Каховці, поділилися враженнями від зустрічі-навчання молодіжних працівників у
Києві та можливостями для нашої молоді щодо участі у різних активностях у громаді та поза
нею (30 учасників); 
     - 27  червня,  набережна  міста  –  в  рамках  святкових  заходів  до  Дня  молоді  відбувся
традиційний флеш-моб «Шалена молодь України» (100 учасників);
     - 27 червня, площа Трудової Слави – з нагоди відзначення Дня молоді відбулась святкова
розважальна  молодіжна  програма  «Ми  молодь  України!».  Ведучі  Юрій  Скляр  і  Поліна
Місюра буквально з перших хвилин “запалили” публіку. Як і обіцяли, цього вечора на святі
було багато  сюрпризів  і  дарунків,  виступів  неперевершених вокалістів  та  хореографічних
колективів. І, звісно, офіційний гурт свята - кавер бенд  «Cash & мир»(м. Херсон). Зробили
вечір  незабутнім і  справжні  майстри видовища -  файєр-гурт  «Хорс»,  після  виступу якого
розпочалась  молодіжна  дискотека.  В  ході  молодіжного  свята  міський  голова  Віталій



Немерець  відзначив  грамотами  активістів  молодіжного  руху,  а  його  заступник  Галина
Гондарева і секретар ради Ірина Гончарова привітали стипендіатів Каховської міської ради.
Під  час  проведення  свята  представники каховського  Козачого  товариства  пригощали усіх
присутніх смачним козацьким кулишем (2000 чол.);
     14) розміщено  25  публікацій  на  офіційному  сайті  Каховської  міської  ради, на  сторінці
«Каховська міська територіальна громада» в соцмережі  «facebook» та в  газеті  «Каховська
зоря».
 
             За  травень  2021  року  до  канцелярії  загального  відділу  надійшло  розпоряджень
голови ОДА, доручень голови Херсонської облдержадміністрації та його заступників, листів
від органів вищого рівня та інших листів в загальній кількості 976 од.
     Прийнято:
     - звернень громадян - 244 од.,
     - депутатських звернень - 3 од.,
     - інформаційних запитів - 4 од.,
     - листів, заяв та запитів від юридичних осіб - 345 од.
     Отримано у відділеннях поштового зв’язку 8 пакетів та посилок з заявленою цінністю.
     Зареєстровано 30 судових повісток; доручень міського голови, планів заходів та графіків -
9.
     Вихідної  кореспонденції  було  зареєстровано  688  од.  З  них  було  підготовлено  та
запакетовано  167  простих  листів  та  39  листів  та  пакетів  з  повідомленням.  Кур’єрською
доставкою працівниками відділу доставлено 126 документів. 
     Надано консультації та роз’яснення 312 громадянам.     
     Постійно надаються консультації та проводиться роз'яснювальна робота з працівниками
міської ради з питань ведення діловодства, роботи із зверненнями громадян, із запитами на
публічну інформацію.
     Підготовлено та проведено 2 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 33
рішень  виконкому.  Для  членів  виконкому  роздруковано  561  примірник  проектів  рішень.
Прийняті  рішення  з  відповідними  додатками  сформовано  у  справи  відповідно  до  вимог
Регламенту виконкому. 
     Усю вихідну документацію виконкому та іншу документацію відділів було сформовано та
підшито у справи в кількості 36 од.
     Виконувався  облік  виданих  бланків  листів  виконкому  і  міської  ради,  розпоряджень
міського  голови,  рішень  виконкому  та  сесій  міської  ради.  За  травень  даної  документації
видано 684 од. 
     Кожного  робочого  дня  виконувалась  технічна  робота  з  сайтом (розміщення  проектів
рішень виконкому, сесії,  розпоряджень, нормативних документів,  новин, оголошень та ін.;
зняття з публікації прийнятих проектів рішень виконкому та сесії).
     А також:
     - здійснено оновлення бухгалтерських програм M.E.Doc, Єдине вікно та Мережа;
     - підключено ЦНАП до IGOV;
     - підготовлено документи та сформовано запити на отримання посилених сертифікатів та
ключів від ІДД ДФС;
     - здійснено консультації співробітників з технічних питань та програмного забезпечення;
     - налагоджено роботу із підключення до Системи електронної взаємодії органів виконавчої
влади;
     -  здійснено  підготовку  та  обслуговування  системи «Голос»  до сесії  Каховської  міської
ради;
     - проведено поточне обслуговування 3 робочих станцій;
     - налагоджено роботу принтерів після технічного збою;
     - здійснено  забезпечення  прямих  трансляцій  пленарних  засідань  на  хмарний  сервіс
YouTube;



     - проведено  архівування  знятих  відеоданих.  Конвертація,  оптимізація,  забезпечення
доступності  відеоданих для  співробітників  виконавчого комітету.  Забезпечено  доступність
відкритих відеоданих;
     -  здійснено технічне обслуговування локальної мережі виконавчого комітету:виправлень
аварійних  з'єднань,  тестування  обміну  меду  робочими  станціями,  оптимізація  спільної
роботи співробітників;
     - здійснено  періодичне  сервісне  обслуговування  робочих  станцій  виконавчого  комітету
(оновлення ПЗ, тестування продуктивності, усунення вузьких місць в обміні даними);
     - виконано  планове  сервісне  обслуговування  підмінного  фонду  (перевстановлення  ПЗ,
діагностика, ремонт систем охолодження, заміна несправних компонентів);
     - здійснено  технічне  обслуговування  друкуючих  пристроїв  Kyocera  (заміна  тонера,
очищення бункерів відпрацювання);
     - проведено технічну підтримку відділу державної реєстрації (обробка дротових з'єднань,
усунення конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі Інтернет);
     - здійснено оперативне реагування для усунення аварійних ситуацій в мережі виконавчого
комітету, а також – виправлення помилок в роботі обладнання, операційних систем;
     - надано технічну допомогу співробітникам у  реалізації  складних задач обробки даних
(таблиці, презентації, фото, відео). Усунено збої обробки;
     - здійснено  профілактику  безпеки  руху  даних  в  мережі,  контроль  доступу
ззовні,антивірусний контроль в ОС Windows, оптимізація ОС Linux. 
     Проводилася  закупівля  необхідного  обладнання,  канцелярського  приладдя,  поштових
марок, мийних засобів для технічного персоналу, тощо. Складались авансові звіти та інша
документація для відділу бухгалтерського обліку та звітності.  Оформлювались договори з
організаціями  та  установами,  з  якими  співпрацює  виконавчий  комітет  Каховської
міськоїради. Складено звіт про споживання електроенергії за місяць, підготовлено додаткові
угоди  на  споживання  електроенергії.  Технічний  персонал  відділу  кожного  робочого  дня
виконував  прибирання  приміщень  (прибиральниці),  робітник  із  обслуговування  будівлі
проводив  обхід  будівлі  виконавчого  комітету  та  прилеглих  територій,  проводив  поточний
ремонт  електричного  приладдя,  електромереж,  приміщень  виконавчого  комітету,
забезпечував  структурні  підрозділи  виконавчого  комітету  папером  для  друку,  виконував
заправки картриджів, тощо.

          Працівниками  управління культури і туризму протягом звітного періоду виконано
наступну роботу:
     Планування роботи відділу культури Каховської міської ради.
     Робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, подання звітів).
     Проведення нарад з керівниками відокремлених підрозділів Управління культури.
     Культурно-мистецька діяльність згідно Програми розвитку культури і духовності на 2018-
2022 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2017  № 910/49,  додатку до
Програми «Плану основних міських культурно-мистецьких заходів на 2021 рік».      
     Культурно-мистецька діяльність :  
     Закладами культури  Каховської  міської  територіальної  громади  протягом червня
2021 року організовано та проведено такі культурно-дозвіллєві заходи:

Міський Палац культури «Меліоратор»:
     5 червня 2021 року - урочиста козацька тризна по ліквідації Запорозької січі у 1775-му
році; 
     6 червня 2021року до Міжнародного Дня захисту дітей творчий звіт дитячих колективів
Палацу культури «Меліоратор»  -  «Щаслива країна дитинства»;
     9 червня 2021 року - концертна програма гурту «Без обмежень»;
     11 червня 2021 року – вистава-казка зразкового театру юного глядача «Едельвейс» МПК
«Чарівник Смарагдового міста»;  



     18 червня 2021 року - концертна програма вокально-хореографічного ансамблю «Надурі»; 
     22 червня 2021 року – мітинг-реквієм до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертвДругої
світової війни біля меморіала Вічний вогонь; 
     27  червня  2021 року  -  участь  аматорських  колективів  МПК у  концертній  програмі  на
площі Трудової Слави до Дня молоді;
     28 червня 2021року -  концертна програма до Дня Конституції України  «Живи та міцній,
наша  вільна  Державо!»,  організація  виставки  декоративно-ужиткового  мистецтва  на
центральній  площі  міста  «Візерунки  творчості  Каховських  майстрів»  до  25-ї  річниці
Конституції України.  

Міський культурно-методичний заклад:
     З  1  по  5  червня  2021  року  у  Каховському  культурно-методичному  закладі  до
Міжнародного  Дня  захисту  дітей  проведено  онлайн-проєкт  «Світ  дитячих  мрій»  та
нагородження  учасників;  01.06  -  Конкурсно-розважальна програма «У променях  дитячого
сміху» та майстер-клас для дітей «Яскраві фрукти з фуаміраму»;
     5 червня 2021 року - участь солістів КМ КМЗ у Козацькій Тризні;
     6 червня 2021 року – участь  солістів КМ КМЗ у святковому концерті МПК «Меліоратор»
«Щаслива країна дитинства»; 
     8 червня  2021  року  -  творчий  проект  до  Дня  кращих  друзів  «Презентація  креативних
листівок»;
   17 червня 2021 року - організація випускного вечора НВК «Каховська гімназія-школа з
поглибленим вивченням іноземних мов»;  
     18 червня 2021 року - концертна програма вокально-хореографічного ансамблю «Надурі»;
     24 червня 2021 року - організація випускного вечора ЗОШ №1; 
    27 червня 2021 року - участь солістів КМ КМЗ у концертній програмі на площі Трудової
Слави до Дня молоді;
     28  червня  2021  року  -  організація  виставки  декоративно-ужиткового  мистецтва  на
центральній  площі  міста  «Візерунки  творчості  Каховських  майстрів»  до  25-ї  річниці
Конституції  України  та  нагородження  майстрів;  виставка-презентація  дитячої  літератури
українських видавництв «Українські  видавництва-дітям»;   участь  у святковому концерті  з
нагоди відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Міська універсальна бібліотека:
     з 01 по 08 червня 2021 року у МУБ проведено такі заходи: Виставка-порада: «Сучасна
дитина – як розуміти та вберегти від небезпек»; Відкриття Програми літніх читань «Літо з
книгою-2021»:  Читацькі  перегони:  «Літо  починається  –  книга  пригод  відкривається!»;
Тиждень  відкритих  дверей  для  вихованців  дитячих  садочків  та  учнів  початкових  класів.
Урочисте посвячення в читачі.  
     8 червня 2021 року - До Всесвітнього дня океанів: Літературно-науковий бриз: «Торкнись
до серця океану»;
     з 12 по 15 червня 2021 року до 210-річчя від дня народження письменниці Гаррієт Бічер-
Стоу працювала книжкова виставка: «Гаррієт Бічер-Стоу - автор головного бестселера ХІХ
ст.»(з циклу заходів «Літературний календар письменників-ювілярів»;
     з 18  по  25  червня  2021  року  працювала  Тематична  виставка-ілюстрація:  «Сторінки,
обпалені війною», до Дня скорботи та вшанування пам’яті  жертв війни в Україні;
     23 червня 2021 року - засідання літературного клубу «Подорож» «Київ і Булгаков»,  до
130-річчя від дня народження Михайла Афанасійовича Булгакова, російського, українського
письменника, драматурга, уродженця м. Києва;
     25  червня  2021  року  до  Дня  Конституції  України:  Виставка-факт  «Десять  фактів  про
Конституцію України»;
     з 30 червня по 30 липня 2021року - до Дня молоді фотоконкурс для дітей і молоді: «Моя
топова книжка».



Малокаховський сільський будинок культури:
     1 червня  2021 року до Міжнародного Дня захисту дітей у  фойє Малокаховського СБК
проведено  конкурсно-розважальну програму «Сонячні  промінчики». Виступили  учасники
театралізованої  студії  «Чарівники» з мініатюрою  «Лісове  життя»,  де  була  відкрита  тема
права  дитини,  а  також  пройшов  флешмоб  з  участю  дітей  танцювальної  студії  «Anna».
Проходили  цікаві  конкурси, де  також  діти  нагороджувались  призовими  подарунками; В
народному   краєзнавчому   музеї   села   проведена   екскурсія  «Шкільний   дзвоник   у
минулому» для  7 класу  Малокаховської  школи;
     16  червня  2021 року  -  творчий вечір-вітання  до  ювілею (80 років) учасника ансамблю
«Надвечір’я» -  Макаренко Ю.І.;
     18  червня 2021 року – візит  ввічливості,  привітання  медиків  села «Люди  в  білих
халатах».
     22  червня  2021 року – екскурсія з вшанування  подій  Другої Світової  війни в  народному
краєзнавчому  музеї  села; Мітинг «Минулих  днів  свята пам’ять»;
     24  червня  2021 року – театралізовані вистави «Казковий  зорепад» за  участю артистів
театральної  студії  «Чарівники»,  які  показали  вистави  на новий  лад: «Ось  вам  казочка
стара  про  нового  Колобка», «Вовк  та  семеро  козенят», «Жадібний  Гном»;
     25 червня  2021 року  на площі  біля  Будинку  культури проводився  вечір  відпочинку  до
дня  25  річчя  Конституції  України та  Дня  Молоді  «Наша  країна -  це  вся Україна».
     28   червня   2021 року   участь  хореографічної   студії   «Anna»,  солістки  та  майстрині
декоративно-ужиткового  мистецтва  Малокаховського  СБК  у  святкових  заходах   до  25-ї
річниці Конституції України міста Каховка.

Роздольненський сільський будинок культури:
     7 червня 2021 року до Дня захисту дітей на центральній площі села відбувся квест «У
пошуку скарбів». У квесті приймало участь 180 дітей;
     25 червня 2021 року у приміщенні Роздольненського будинку культури до дня Конституції
України  спільно з бібліотекаром була проведена вікторина для наймолодших « Мої права мої
обовязки»;
     25 червня 2021 року у Роздольненському будинку культури до дня молоді відбувся вечір
відпочинку для молоді( дискотека);
     28 червня  2021 року  вихованці  Роздольненського  будинку  культури прийняли участь  у
святковому  концерті  «Живи  та  міцній,  Українська  Державо!»  до  25-річного  ювілею
Конституції України.  

     Чорноморівський сільський клуб:
     1 червня 2021 року театралізована конкурсна програма для дітей «Подорож у казку»;
     22  червня  2021  року  до  Дня  скорботи  і  вшанування  пам`яті  жертв  війни  онлайн-
презентація «Як довго ця війна тривала»;  
     25 червня 2021року до Дня Конституції України  тематичний інформаційний вісник 
«Живи та міцній, наша рідна Державо»; до Дня молоді, вечір відпочинку  «Щасливий 
випадок»;
     28 червня 2021 року участь аматорських колективів СК у святковому концерті «Живи та
міцній, Українська Державо!» до 25-річного ювілею Конституції України.

Сільський клуб спільно з бібліотекою села Вільна Україна:
     1 червня 2021 року до Міжнародного Дня Захисту дітей - Театралізована вистава для дітей
«Колобок»; Розважальна гра для дітей «Здоровий дух дає здорове тіло»;
     4  червня  2021  року  до  Всесвітнього  охорони  навколишнього  середовища:  Година
спілкування «Курінню – ні!»;
     14 червня 2021 року - правова подорож: «Основа життя-мій основний закон»;



     18 червня 2021 року - історична година: «І буде син,і буде мати,і будуть люди на землі»;
     22 червня 2021 року - година спілкування «Один уклін полеглим-другий уклін живим»;
    25 червня 2021 року до Дня Конституції України: Урок громадянства «Конституція-оберіг
держави».

Роздольненська сільська бібліотека:
     3 червня 2021 року до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища      проведено
годину  спілкування  «Екологічний  барометр:  події,  факти,  проблеми»,  захід  пройшов   у
терцентрі, для пенсіонерів, відвідало 11 чоловік.
     8 червня 2021 року - екскурсія до бібліотеки « Чарівне царство книг»   учні 1 класу;
     9 червня 2021 року - Інформина до всесвітнього дня океанів  «Його величність океан».
Учні 4 класу;
     15 червня 2021 року - Казкові жмурки «Казку швидко ти впізнай, всіх героїв відгадай»;
     з 10 по 23 червня 2021 року у бібліотеці діяла книжкова виставка до 80-річчя початку
Великої вітчизняної війни  «Ще довго в пам'яті болітиме війна»;
     17 червня 2021 року -  Історична мандрівка до 310-річчя заснування Олешківської  Січі
«Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра»;
     22 червня 2021 року для відвідувачів терцентру проведено годину скорботи «Пам'ятаєш
земле 41-й, ти нічого земле не забудь»;
     з 24 по 29 червня 2021 року у бібліотеці діяла книжкова виставка до 25- річчя Конституції
України  «Конституція-оберіг нашої державності»;
     25 червня 2021 року - Правова гра «Конституція-твої права і  обов'язки».

Чорноморівська сільська бібліотека:
     з 01 по 04 червня 2021 року в бібліотеці діяла  виставка до дня захисту дітей «Подорож в
Країну Прав дитини» (діти,юнацтво);
     3 червня 2021 року в бібліотеці проводили краєзнавчу мандрівку «Сім чудес Каховщини»
(широке коло користувачів);
     4  червня  2021  року  в  бібліотеці  проведено  екологічну  годину  «Умійте  друзі  природу
любити» (день навколишнього середовища)1-4 кл.;
     8  червня  2021  року  в  бібліотеці  проходила  відверта  розмова  «Наркотики:  Міфи  і
реальність» (діти, юнацтво);
     10 червня 2021 року в бібліотеці в ігровій формі проводили казкові жмурки «Знайди героя
казки» (1-4 кл.);
     15 червня 2021 року в бібліотеці проводили заочну гру «Місце зустрічі-острів  всезнайки»
4-6 кл.
     Протягом  літа  в  бібліотеці  та  фойє  діє  книжкова   виставка  «Літо  літечко  прийшло.
Райдужне книжкове літо»;
     з 22 по 29 червня 2021 року в бібліотеці діяла книжково-ілюстративна виставка «Завжди
пам’ятаємо» до дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;  
     з  25 по 30 червня 2021 року в фойє клуба та бібліотеці  діяла тематична-ілюстративна
виставка  «Від  роду  до  народу  слався  Україно»,  а  також  проводили   правовий  компас
«Конституція України-головна книга життя».

         Управлінням освіти протягом звітного періоду організовано та проведено наступні
заходи:

     - з  10  по  13  червня  2021  року  заклади  загальної  середньої  освіти  Каховської
територіальної громади прийняли участь у таборуванні “Острівна республіка – школа
лідерства”
    - 15.06.2021 року успішно  завершилась  основна  сесія  зовнішнього  незалежного
оцінювання 2021 року;



     - проведено  випускні  вечори  в  закладах  загальної  середньої  освіти  Каховської
територіальної громади для учнів 11 класів;
     - нагороджено учнів які отримали документи про освіту з відзнакою;
     -  27.06.2021  року  Військово-патріотичний  гурток  “Булатні  клинки”  Каховської
СЗОШ №2 прийняли участь у святкових  заходах з нагоди відзначення 25-ї річниці
Конституції України на Камянській січі в с.Республіканець;
     - проведено  моніторинг  дистанційного  навчання  закладів  загальної  середньої
освіти за підсумками навчального року 2020-2021 року.

          У червні 2021 року  управління праці та соціального захисту населення виконало
наступну роботу.
     Протягом звітного періоду відділом державних соціальних допомог:
     - прийнято особових справ - 710;
     - прийнято заяви з сайту Міністерства - 8;
    - призначено: державних допомог - 296, субсидій - 856, компенсацій «пакунок малюка» -
 9;
     - зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС - 107, ПФУ - 32;
     - зроблено запитів до інших УПСЗН - 32;
     - зроблено запитів до ПФУ - 6;
     - зроблено запитів до фонду соціального страхування - 9;
     - зроблено запитів до Центру зайнятості - 11;
     - зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності - 210 осіб;
     - надано консультацій - 710;
     - надано довідок - 69;
     - надано посвідчень особам з інвалідністю - 5
     - надруковано витягів з протоколу рішення комісії - 1;
     - надано відповідей на скарги: на гарячу лінію - 3, на Департамент - 3;        
     - зроблено відповідей на контрольні документи: разові - 17, щовівторка - 8, щочетверга -  4,
щомісячні — 6, ОДА - 2; 
     - списано в архів - 21 особову справу;
     - оброблено особові справи, які надійшли з Центру - 197;
     - сформовано реєстрів по субсидії - 116;
     - введено в дію нових тарифів по 6 підприємствах;
     - зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено - 185, відновлено - 4;      
     - зроблено корекцію особових рахунків отримувачів субсидії - 240.
     Активна база отримувачів: субсидії - 3805 осіб, державних допомог - 265 осіб.
     Станом на 01.06.2021 на обліку перебуває 167 сімей, які прибули з Донецької обл. та АР
Крим в яких 239 осіб, у тому числі:  переміщених з Донецької та Луганської областей - 199,
переміщених з АР Крим - 40.
     Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб: працездатного віку – 96 (у тому числі
отримувачі  допомоги  сім’ям  з  дітьми  -  11  осіб),  дітей  -  50,  осіб  з  інвалідністю  -  13,
пенсіонерів - 80.
     Через карантин на всій території України та відповідно до Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та
економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби" від 30.03.2020 №540-
IX в управлінні не здійснюються заходи із скасування довідок про взяття на облік внутрішньо
переміщених  осіб  через  їх  тривалу  відсутність  за  місцем  тимчасового  проживання  в
м.Каховка,  усі  належні  соціальні  виплати  внутрішньо  переміщеним  особам  в  управлінні
нараховуються та виплачуються в автоматичному режимі. 
     По місцевому бюджету профінансовано за червень - 564884,87грн., з яких:
     - виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги - 59580,01;
     - забезпечення перевезення - 167000,00;



     - пільги на послуги зв’язку  - 7433,98;
     - забезпечення ліками та зубопротезування пільгових категорій, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 3974,00;
     - стипендія УБД, яким 90 і більше років - 3600,00;
     - матеріальна допомога - 103500,00;
     - матеріальна допомога на поховання - 12000,00;
     - виплата пільг почесним громадянам міста - 425,84;
     - адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО - 15000,00;
     - поховання померлих одиноких громадян - 6482,00;
    - адресна грошова допомога матері загиблого в Афганістані сина - 2000,00;
     - соціальне таксі - 1365,30;
     - пільги на послуги зв’язку особам з інвалідністю по зору - 6482,00;
  - відшкодування  Каховській  ЦМЛ  на  придбання  ліків хворим на  цукровий  діабет -
1153124,41;
     - відшкодування  МЦПМСД  на  ліки  пільговим  категоріям  громадян,  відповідно  до
програми — 17974,80;
     - фінансування громадських організацій - 10000,00.
     По державному бюджету профінансовано за червень - 6157757,45 грн.:
     - допомога сім’ям з дітьми -  5487068,60;
     - надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 75036,85;
     - придбання технічних засобів реабілітації та санаторно - курортне лікування для осіб з
інвалідністю - 41797,00;
     - матеріальна допомога особам з інвалідністю та малозабезпеченим - 2653,50;
     - субсидія, пільги - 495459,16;
     - соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
(санаторно - курортна путівката відшкодування за відпустку ЧАЕС) - 3796,44;
     - матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби - 7684,00;
     - санаторно - курортна путівка та психологічна реабілітація  учасників АТО - 13062,00;
     - заходи з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності
та учасників антитерористичної операції - 31200,00.

     За  червень 2021 року управлінням укладено  13 договорів,  підготовлено  226 платіжних
доручень,  40 фінансових  та  юридичних  зобов’язань,  15  розподілов.  По  фінансуванню
допомог сім’ям з дітьми, пільгам і субсидіям проводяться платежі по 11 банкам та пошту (в
місяць кошти проводяться у два періоди, за кожний період набирається по  125 платіжних
доручень, фінансові і юридичні зобов’язання).
     Станом  на  01.07.2021  до  Єдиного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на
пільги знаходиться 8127 осіб, із них  787 ветерана війни, з яких:
     - осіб з інвалідністю внаслідок війни - 71 особа, (АТО/ООС - 5 осіб);
     - учасників бойових дій - 430 осіб ( АТО/ООС - 262 особи);
     - учасників війни  - 156 осіб (АТО/ОСС - 1 особа);
     - сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 112 осіб (АТО/ООС – 14 осіб ).
     Нараховані пільги на житлово-комунальні послуги за червень 2021 року:
     - з держбюджету 1275 особам на суму 425 282,57грн.;
     - міського бюджету почесним громадянам міста 441,53 грн.
     Переведено пільг на готівкову грошову форму 15  особам.
     Змінено поставщика газу 72 пільговикам.
     Здійснений  обмін  інформацією  між  інформацією  в  ЄДАРП  та  підприємствами  –
надавачами - послуг ( всього102 організації).
     Внесені до програми ЄДАРП  щодо  зміни різновидів та тарифів  36  записів.
     Відпрацьована верифікація - 1358 осіб.



     Прийнято та відпрацьовано 9 декларацій про доходи сім’ї пільговика, 13 звернень щодо
отримання твердого палива та скрапленого газу.
     Надано 17 довідок про доходи пільговиків для отримання ДСД, та 2 довідки на пільгове
зубопротезування.
     Підготовлено: 18 контрольних документів, 5 відповідей на звернення громадян.
     За червень 2021 року призначено щорічної разової грошової допомоги «до 5 травня» - 15
особам на суму 22365,00грн.
     Підготовлено  та  направлено  17  листів  -  відповідей  до  інших  управлінь  соціального
захисту.        
     Зупинена  грошова допомога на проживання ВПО - 2 особам, у зв’язку з переїздом до
іншого району.
     Надано довідкової консультативної інформації - 293 особам.
     За  інформацією  Головного  управління  статистики  у  Херсонській  області  згідно
державних статистичних спостережень за ф. № 1 - ПВ (місячна) станом на 01. 06.2021
по місту Каховка заборгованість із виплати заробітної плати складає 36519,3 тис.грн.,
яку  мають  два  підприємства  міста  -  ПрАТ  «Каховський  завод  електрозварювального
устаткування» - 34947,0 тис.грн. (645 осіб) та ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом –
Агро» -  1572,3 тис. грн. (52 особи).
     За інформацією голови правління  ПрАТ «КЗЭСО» борги із виплати заробітної плати  на
підприємстві існують через затримку оплати покупців за поставлену продукцію. 
     На  даний  час  підриємством  ведуться  перемовини  з  іноземними  компаніями  щодо
залучення інвестицій для поповнення обігових коштів. Укладено контракти з АТ «Українська
залізниця» на поставку колійної техніки на суму 530 400 тис.грн., «Літовська залізниця» на
постачання рейкозварювальної продукції на суму 1 млн. євро, «Білоруська залізниця» на суму
500 тис.євро.
     За  інформацією  ТОВ  «АПК  «Дом  Агро»  заборгованість  із  виплати  заробітної  плати
виникла через відсутність замовлень на послуги зі зберігання зернових культур. Погашення
боргів із заробітної плати планується за рахунок послуг зберігання майбутнього врожаю. На
даний час ТОВ «АПК «Дом-Агро» не працює.
     Щомісяця через засоби масової інформації та Facebook громадськість міста інформується
про факти боргів із заробітної плати на підприємствах міста.
     У 2021 році зареєстровано 12 колективних договорів та 10 змін та доповнень до них.
     За січень - червень 2021 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості
населення було перевірено 260 приватних підприємця міста, виявлено 28 підприємців, які
порушували  норми  трудового  законодавства,  складено  14  актів.  Управлінням  праці  та
соціального захисту населення матиріали на порушників трудового законодавства виялених
фактів порушень передаються до відділення Каховської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області
та до відділу контролю за додержанням законодавства про працю Каховської міської ради для
подальшого опрацювання. 
     За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ у 2021 році донараховано: 
     - податку з доходів фізичних осіб - 2160,0 грн;
     - військовий збір - 180,0 грн.;
     - ЄСВ - 3960,0 грн.;
     - всього – 6300,0 грн.
     Згідно  з  трудовим  законодавством  оформлено  7  найманих  працівників  та  2  особи  за
цивільно-правовою угодою.
     У  червні  2021  року  спеціалістами  управління  складено  2  заперечення  до  суду  щодо
відшкодування надмірно виплачених коштів з бюджету.
     Відповідно  до  постанови  КМУ  №  321  (із  змінами)  «Про  затвердження  Порядку
забезпечення  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  осіб  з  інвалідністю,  дітей  з
інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості



за  самостійно  придбані  технічні  засоби  реабілітації,  переліків  таких  засобів»,  протягом
червня 2021 року:
     - прийнято заяв з пакетами документів - від 10 осіб;

  - внесено до ЦБІ змін  і доповнень - 26; 
  - замовлено одиниць технічних та інших засобів реабілітації - 41; 

     - направлено  на  підприємство  заявок  про  намір  забезпечення  технічними  засобами
реабілітації - 15; 
     - ознайомлено  з  переліком  підприємств,  які  здійснюють  післягарантійний  ремонт  та
технічне обслуговування ТЗР з метою укладання договору на обслуговування виданих засобів
реабілітації - 18 осіб;
     - повідомлено про сформування направлення в ЦБІ - 10 осіб;
     - прийнято 1одиницю технічного засобу реабілітації, що були у використанні, складено 1
акт прийому-передачі; 
     - передано до пункту прокату (будинку-інтернату) 1 одиницю технічного засобу реабілітації,
складено 1 акт прийому-передачі;
     - проведено інвентаризацію 70 особових справ та передано до Херсонського обласного 
відділення Фонду соціального  захисту осіб з інвалідністю.
     Відпрацьовано списки померлих громадян, підготовлено до архівації 10 справ померлих
осіб  з  інвалідністю  та  4  справи  осіб  з  інвалідністю  у  зв’язку  з  втратою  статусу,  до
Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено відповідні зміни.  
     Станом на 01.07.2021 до Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено
дані 1132 осіб. 
     Прийнято  заяви  від  3  законних  представників  на  реабілітацію  дітей  з  інвалідністю  в
реабілітаційних  центрах  України,  надіслано  листи  до  Департаменту  про  необхідність
додаткового  фінансування  за  вказаним  напрямком;  сформовано  двосторонні  договори  та
направлено на реабілітацію 2 дітей з інвалідністю.
     Укладено 4 тристоронні договори на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю (з
них 1 - із захворюваннями хребта та спинного мозку),  санаторіям перераховано кошти на
надані послуги.
     Направлено 2 учасника АТО на психологічну реабілітацію. 
     Отримала  послуги  з  санаторно-курортного  лікування  1  особа  з  інвалідністю,  з  числа
учасників АТО, укладено договір, перераховано кошти за надані послуги санаторію.
     Отримали  послуги  з  професійного  навчання  4  учасники  АТО,  Каховській  приватній
автомобільній школі сприяння обороні України перераховано кошти за надані послуги.
     1 особу без визначеного місця проживання влаштовано у відділення міської лікарні для
надання медичної допомоги.
     Нараховано та відшкодовано за надання медичних послуг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи:
     - Каховській стоматологічній поліклініці за пільгове зубопротезування 1 особи -
2306,84 грн.;
     - аптеці № 27 за безкоштовний відпуск медикаментів 3 особам - 131,00 грн..
     Відшкодовано компенсацію за додаткову відпустку громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, 2 підприємствам міста в сумі 10007,71 грн.. 
     Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  Ощадбанку,  інформацію  для  Міністерства
фінансів України щодо:
     - щомісячного нарахування та виплати стипендії 9 особам з інвалідністю внаслідок війни,
які досягли 90-річного віку в сумі 3,6 тис. грн.; 
     - щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 15,0 тис. грн..
     Прийнято  заяви  та  пакети  документів  від  3  осіб  на  матеріальну  допомогу  за  рахунок
коштів державного бюджету. Надано матеріальну допомогу 3 особам на загальну суму 2,7
тис. грн., підготовлено реєстри до Державної казначейської служби та банківських установ,
інформацію для Міністерства фінансів України.



     Складено акти матеріально-побутових умов проживання 3 осіб. 
     Прийнято та направлено до Департаменту Херсонської ОДА 15 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 червня 2021 року прийнято 42 заяви від жителів
міста на лікування та поховання. Проведено 4 засідання комісії.  Призначено допомогу: на
лікування  - 36  особам на суму 103,5  тис. грн., допомогу на оздоровлення -  батькам 2 дітей з
синдромом Дауна на суму 20,0 тис.  грн.,  на поховання - 4 особам на суму 12,0 тис.  грн..
Підготовлено:  1  протокол  засідання  комісії,  3  проекти  розпоряджень  міського  голови  на
виплату  вищевказаних  допомог,  5  реєстрів  виплат  до  Міністерства  фінансів  України,  5
відомостей на виплату матеріальної допомоги через банківські відділення.
     Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 152 особам, з них:
     - 4 особам - з  питань  соціального  захисту  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
     -  75 особам  - з питань надання матеріальної допомоги;
     - 2 особам - з питань пенсійного забезпечення;
     - 14 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
     - 3 особам  - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
     - 47 особам - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
     - 7 учасникам АТО - з питань санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації,
професійної адаптації та надання матеріальної допомоги;
     Протягом червня місяця відділом відпрацьовано 69 контрольних документів, з них:
     - щотижневі - 1
     - щомісячні -  23
     - разові - 18
     - щоквартальні - 24
     - щопіврічні – 3
     Підготовлено та направлено 3 відповіді на звернення громадян.
     До мережі Фейсбук та на сайт Каховської МТГ надано 3 інформаційні матеріали з питань
соціального  захисту  учасників  АТО,  осіб  з  інвалідністю та  про роботу  міської  комісії  по
соціальному захисту населення.        
     Протягом  червня  2021  року  з  метою  контролю  за  виплатами  державних  соціальних
допомог здійснено:
     - 241  обстеження  сімей,  проведених  з  метою  підтвердженняїх  права  на  призначення
державних допомог та субсидій,
     - 52  перевірки  достовірності інформації про  доходи  та  майновий  стан  отримувачів
державних допомог. 
     З  метою  перевірки  достовірності  наданої  інформації  про  доходи  для  призначення
державних  соціальних  допомог  та  житлових  субсидій,  протягом  місяця  зроблено  запити
інформації  до:
     - регіонального сервісного центру МВД України (автотранспорт) – 1 особу;
     - державної податкової інспекції  на 52 особи;
     - державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 346 осіб;
     - центр зайнятості населення на 52 особи;
     - державна прикордонна служба України на 1 особу.
     З метою запобігання виникнення переплат надсилаються листи до банківських установ,
поштових відділень, щодо повернення коштів на банківські рахунки управління, протягом
червня надіслано 46 листів. 



     Станом на 01.06.2021 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
перебуває 256 багатодітних сімей, в яких налічується 885 дітей. З початку року видано 68
посвідчень батькам багатодітних сімей та 96 посвідчень дітям.

             Інформація про роботу фінансового управління за червень 2021 року.
     Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за січень - червень 2021
року  склали  115006,4  тис.грн,  що  становить  106,2  %  до  плану,  бюджетом  додатково
отримано 6736,6 тис.грн. Проти фактичних надходжень минулого року надходження власних
та  закріплених  доходів  загального  фонду  збільшено  на  18345,9  тис.грн.  Фінансовим
управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів до бюджету
Каховської міської територіальної громади.
     За  червень  2021  року  підготовлено  70  розпоряджень  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів,  підготовлено  78  інформації  на  контрольні  документи
облдержадміністрації та департаменту фінансів, зареєстровано 34 довідок про внесення змін
до розпису міського бюджету. Обсяг фінансування головних розпорядників коштів у червні
по загальному фонду склав – 20233,1 тис.грн. (без урахування видатків, які проводяться за
рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів) та по захищеним статтям
виконано без кредиторської заборгованості. 
     У червні 2021 року за кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано -
965,1 тис.грн. в т.ч. на придбання газового котла для адмінбудівлі СК «Олімпійський» - 19,8
тис.грн.,  будівництво  зовнішньої  електричної  мережі  с.Роздольне  –  196,8  тис.грн.,  спів
фінансування державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» - 630,0 тис.грн.,
капітальний ремонт сходових клітин будівлі виконавчого комітету – 105,1 тис.грн., розробка
кошторисної документації «Капітальний ремонт об’єктів КНП «Каховський МЦПМСД» - 5,4
тис.грн.   

          За червень 2021 року адміністраторами  Центру надання адміністративних послуг
прийнято та опрацьовано 899 заяв від суб’єктів звернення (із них 28 адміністративних послуг
в режимі електронного доступу). 
     В період з 01.06.2021 по 30.06.2021 року прийнято 102 особи для оформлення паспорту
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  та  64  особи  для  оформлення  паспорту
громадянина України у вигляді ID-картки. За місяць видано 172 паспорти.
     До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за червень 2021
року надійшло 49,0 тис. грн, із них:
     -  надання відомостей з  Державного земельного кадастру у  формі  витягу з  державного
земельного кадастру про земельну ділянку - 7,5 тис. грн.;
     -  реєстрація місця проживання особи та  зняття з  реєстрації  місця проживання особи -
1,6 тис. грн.;
     - надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно - 0,3 тис. грн.;
     - оформлення та видача паспорту громадянина України - 5,8 тис. грн.;
     - оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон - 33,8 тис.грн.
     За  звітний період  адміністраторами Центру  надано  понад  1000 консультацій суб’єктам
звернення.
     Складено  2  рішення  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження.      
     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  з  інформаційними  картками  та
бланками заяв.
     Щотижня  на  сторінках  Каховської  міської  територіальної  громади  та  Центру  надання
адміністративних послуг в Фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні
послуги. Опубліковано 35 інформаційних оголошень.



     В  Центрі  працює  сервіс  для  нечуючих  або  слабочуючих  людей.  Відтепер,  нечуючі
відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з обслуговування  ConnectPro і
в  режимі онлайн вільно спілкуватися на доступній мові.  Передбачена можливість онлайн
перекладу жестової мови через додаток, який встановлено на планшеті адміністратора. 
     Працює система автоматизації обслуговування відвідувачів (система керування чергою та
здійснення платежів за адміністративні послуги)  в центрі надання адміністративних послуг
Каховської міської ради. 
     Щодня  адміністратори  Центру  передають  документи  до  суб’єктів  надання
адміністративних послуг, а саме: відділам Каховської міської ради, Каховського РВ УДМС
України  в  Херсонській  області,  Управлінню  Держгеокадастру  у  Каховському  районі,
Каховському  міськрайонному  Управлінню  Державної  служби  з  надзвичайних  ситуацій
України у Херсонській області,  Каховському районному управлінню головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області та інші.


