
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 грудень – 2018 рік.

1. Відділ економіки, комунального майна та землі  повідомляє, що у грудні відділ
працював над проектом інвестиційного профілю міста Каховки та розробка нового
інвестиційного профілю.
17.12.2018  року  організовано  презентацію  туристично-інвестиційного  проекту
Greenways  "Соляна  дорога"  ініційований  АРР  Таврійського  об'єднання
територіальних  громад за  участю  представників  місцевого  бізнесу.  Під  час
презентації  були  запропоновані  шляхи  співпраці  влади  і  бізнесу  для  залучення
міста Каховка до проекту.
Також у грудні відділом підготовлено та затверджено проекти рішень міської
ради: стосовно реалізації економічної політики - 2 проекти, стосовно питань
комунального  майна  —  2  проекти,  стосовно  питань  землі  —  45  проектів
рішень.
Підготовлено  2  розпорядження  міського  голови  та  6  рішень  виконавчого
комітету. 
За  грудень  2018  р.  відділом   підготовлено  та  надано  20  відповідей  на
контрольні документи, виконано 26 контрольних завдань Херсонської ОДА. 
Надано  7  консультацій  відповідно  покладених  на  відділ  завдань  що
стосуються  комунального  майна,  земельних  відносин,  захисту  прав
споживачів.
Надано  до  відділу  архітектури  список  боржників  по  розрахунку  з  реклами
станом  на  01.12.2018  р  та  довідку  про  відсутність  заборгованості  ФОП
Костенюк І.М.
Проведено  засідання  конкурсної  комісії  з  відбору  суб'єктів  оціночної
діяльності  для  здійснення  незалежної  оцінки  комунального  майна  за
адресою  вул.  Соборності,  18,  в  та  вул.  Соборності,  18,  г.

2.  Фінансове управління звітує, що у грудні за 2018 рік склали 146562,7 тис грн, що
становить  105,7%  до  плану,  перевиконання  становить  7860,3  тис  грн.  Проти
фактичних надходжень минулого року надходження власних та закріплених доходів
загального фонду збільшено на 18938 тис грн. За  2018 рік надійшло 818,4 тис.грн
від розміщення коштів загального фонду міського бюджету на депозитному рахунку
у банківських установах.  
Обсяг фінансування головних розпорядників коштів у грудні місяці склав 20811,6
тис грн, видаткову частину виконано без кредиторської заборгованості. 
У грудні місяці 2018 року за кошти бюджету розвитку (спеціального фонду)
профінансовано капітальний ремонт приміщень загальноосвітніх шкіл в рамках
державної  програми «Нова  українська  школа»  -  981,9  тис  грн,  співфінансування
спортмайданчика  ЗОШ № 1  –  800,9  тис.грн.,  придбання  житла  -1571,5  тис.грн.,
придбання трасошукач  -82,4 тис.грн. 

3. Відділ міського господарства повідомляє, що в грудні  відділом відпрацьовано 100
контрольних документа, розглянуто 10 звернень від мешканців міста, підготовлено
11  рішень  виконавчого  комітету.  Здійснено  20  оглядів  дотримання  правил
благоустрою.  

https://www.facebook.com/arrtotg/?__tn__=K-R&eid=ARDGOrHRaKAUJ4YSPn3ojk_-1dndU-dLYor_QFHr_XTOvK4W5B2vZbaM5unu87tp3S2Kz0xocmKlwVgK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfFvfd2CerCsXqZ0m3yLlPH1dhYpNuNx75Qw1B3Hlb5OwRAMateglXrZs--jKpun50iiUPriLq-HxefZ8EiyaIirOY5yF7V_-8sYBFf6zUnqI8EDBVKnGrZH6LryKzFDYUNUyeVntEUyZ5ezzkXtUEDwrcJSyntaiHkzmnhaFyk1C8CKBCdGyuI2uYdAsxT5V9Ply8A-XW98KXFM65kh-JjIVSrlxPLejVqphKgo52lxMBNzwXMsAZDPZc65KL_cC1pCsO04jffwDyEqF7mLYzwJ8Vn4W8nsh-Xs_ur0GlY59R-oZcsrq3Qe6-NbWrhGKYP_UDi5YU0uvbb1k-k_w
https://www.facebook.com/arrtotg/?__tn__=K-R&eid=ARDGOrHRaKAUJ4YSPn3ojk_-1dndU-dLYor_QFHr_XTOvK4W5B2vZbaM5unu87tp3S2Kz0xocmKlwVgK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfFvfd2CerCsXqZ0m3yLlPH1dhYpNuNx75Qw1B3Hlb5OwRAMateglXrZs--jKpun50iiUPriLq-HxefZ8EiyaIirOY5yF7V_-8sYBFf6zUnqI8EDBVKnGrZH6LryKzFDYUNUyeVntEUyZ5ezzkXtUEDwrcJSyntaiHkzmnhaFyk1C8CKBCdGyuI2uYdAsxT5V9Ply8A-XW98KXFM65kh-JjIVSrlxPLejVqphKgo52lxMBNzwXMsAZDPZc65KL_cC1pCsO04jffwDyEqF7mLYzwJ8Vn4W8nsh-Xs_ur0GlY59R-oZcsrq3Qe6-NbWrhGKYP_UDi5YU0uvbb1k-k_w


Протягом місяця проводилась робота з  підготовки вихідних даних для розробки
схеми оптимізації теплопостачання м.Каховка.
Спільно  з  представниками  КП  “Каховська  керуюча  компанія”  взяли  участь  у
загальнобудинкових  зборах  з  питання  обрання  форми  управління  в
багатоквартирних будинках. 
Також  у  грудні  здійснено  переведення  Каховської  міської  ланки  територіальної
підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту Херсонської області в
режим підвищеної готовності.

Участь  у  підготовці  навчань  ТрО  з  05  по  14  грудня  та  забезпечення  193-го
батальйону в комплектуванні якого приймає участь місто.

Відділом здійснювалась обробка документів від громадян пов’язаних із взяттям на 
квартирний облік, видачі дублікату свідоцтва про право на майно та приватизацією  
державного житлового фонду,  які надійшли від ЦНАП (5 справ).

Окрім  цього  відділом  підготовлено  2  розпорядження  міського  голови  «Про
передачу у приватну власність квартир» та проведено засідання міської громадської
комісії з житлових питань.

4. Управління праці  та  соціального  захисту у  грудні  призначило  267 державних
соціальних допомог та 1498 субсидій. Також прийнято особових справ – 892 та 8
заяв для призначення субсидії з сайту Міністерства. 
Головним спеціалістом, державним соціальним інспектором протягом грудня  
проведено 260 обстежень сімей, з метою підтвердження їх права на призначення 
державних допомог та субсидій та 16 вибіркових перевірок правильності 
призначення державних допомог, достовірності наданої інформації.

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області станом на
01.12.2018 року по місту Каховка заборгованість із виплати заробітної плати існує
на  ПАТ  «Каховський  завод  електрозварювального  устаткування».  Сума  боргу
складає 6900,8 тис грн. Погашення заборгованості із заробітної плати планується з
перших надходжень коштів.  

За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 86,1
тис.грн.  податку  з  доходів  фізичних  осіб  та  єдиного  податку  від  здійснення
підприємницької  діяльності  які  повністю  та  своєчасно  надійшли  в  бюджет,
оформлено  12  найманих  працівників,  залучено  до  реєстрації  11  приватних
підприємців. 

Спеціалістами відділу праці 25 особам надані консультації щодо документального
оформлення найманих працівників.

Проведено  нархування  пільг  ообам,  які  проживають  в  ОСББ.  Розрахункові
документи надані для 67 ОСББ.

Прийнято  та  занесено  до  бази  ЄДАРП  20  декларацій  доходів  сім’ї  пільговиків
багатодітних сімей.

Постійно оновлюється персоніфікована база даних дітей пільгових категорій,   які
будуть  направлятися у  2019 році  на  оздоровлення за  рахунок коштів  державного
бюджету. У грудні місяці до ДП «УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ «Артек»
було направлено 2 дітей пільгових категорій.  



Взято на облік та видані посвідчення 5 батькам багатодітної сім’ї та їх 16 дітям.
Встановлено статус 4 багатодітним сім’ям. За грудень місяць на облік поставлено
11 осіб, які вчинили насильство в сім'ї.

Відшкодовано кошти п’яти підприємствам міста за надання додаткової відпустки 7
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1 та 2 категорії
в сумі 17841,87грн.  Відшкодовано кошти громадянці,  яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи, 1 категорії за пільговий проїзд один раз на рік в сумі
422,64 грн.         

Виплачено  одноразову  допомогу  з  обласного  бюджету  вдовам  громадян,  які
померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 3 особам на суму 1500,00 грн.

Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  Ощадбанку,  інформацію  для
Міністерства фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії
26  особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  які  досягли  90-річного  віку  в  сумі
2600,00грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 12,0
тис грн.

Прийнято  4  заяви  та  пакети  документів  на  забезпечення  санаторно-курортним
лікуванням  від  осіб  з  інвалідністю.  Проведено  перевірку  правильності  виплат
допомоги на поховання 37 осіб на суму 166,9 тис. грн.

Надано  матеріальну  допомогу  за  рахунок  державного  бюджету  10  особам   з
інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам на суму 7,3 тис грн. По
місцевому бюджету профінансовано за грудень – 13326631,05 грн.

По державному бюджету профінансовано за  грудень    -   259666,12 грн.

5. За грудень 2018 року до  загального відділу надійшло: розпоряджень та доручень
голови облдержадміністрації та його заступників, листів від органів вищого рівня та
інших установ - 620 одиниць.  
Відділом  у  грудні  прийнято  175  звернень громадян,  8  депутатських  звернень,  9
інформаційних запитів, 41 реєстраційних справ.
На особистому прийомі міського голови побувало 8 громадянина та 3 ініціативні
групи.
Вихідної  кореспонденції було зареєстровано 1235 од. З них було підготовлено та
запакетовано  156  простих  листа  та  58  листа  та  пакета  з  повідомленням.
Кур’єрською  доставкою  працівниками  відділу  доставлено  212  документа.
Надано консультації та роз’яснення 238 громадянам.
Виконувався облік виданих бланків листів виконкому і міської ради, розпоряджень
міського  голови,  рішень  виконкому  та  сесій  міської  ради.  За  грудень  даної
документації видано 908 од. 
Працює  “гаряча  мобільна  лінія”  Каховського  виконком   -  0504141888,  за  якою
надаються консультації громадянам. 
Загальним відділом постійно проводилась робота щодо забезпечення сталої роботи
та функціонування управлінь та відділів міськвиконкому. 

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 650 осіб,  і
зареєстрував  350  прав  власності  на  нерухоме  майно,  250  договорів  оренди.
Від інших кореспондентів отримано в архів 121 нормативні документи з подальшим
долученням  їх  до  реєстраційних  справ.  Сформовано  та  відправлено  в  інші



реєстраційні  відділи  області  133  справи.  Підготовлено  3  заперечення  по  судам
різних інстанцій.
Подано та оброблено 110 заяв про надання адміністративних послуг.

За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних
дій надійшло – 15000 грн.

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  у грудні центром
підготовлено  відповіді  на  34  контрольних  документів.
Також  здійснено  2  обстеження  одиноких  матерів  з  метою  встановлення  факту
спільного  проживання  матері  та  дитини.  Спільно  з  відділом  у  справах  дітей
здійснено  12  візитів  та  обстежень  умов  проживання   сімей,  що  перебувають  в
складних життєвих обставинах.
Протягом грудня 2018 року було надано 106 соціальних послуг.  Здійснено прийом
по різним питанням 31 громадянина.
У Каховському  міськрайонному  центрі  зайнятості,  для  осіб,  що  перебувають  на
обліку як безробітні  проведено   семінар на тему: «Форми сімейного виховання.
Патронатні  сім’ї  в  Україні.  Наставництво»  та  2  семінари  на  тему  «Нелегальна
трудова міграція.  Протидія торгівлі  людьми».  В Каховському ліцеї  сфери послуг
проведено  1  семінар  на  тему  «Насильство  в  сім’ї.  Протидія  домашньому
насильству». 
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в ЗОШ № 5 для учнів старших класів
проведена лекція «Профілактика ВІЛ/СНІД».
Проведено роботу, щодо придбання за рахунок державної сібвенції  у власність 5
квартир на ім’я осіб з числа дітей – сиріт.

8. За грудень адміністраторами центру надання адміністративних послуг прийнято
та опрацьовано 732 заяви від суб’єктів звернення.
В  період  з  01.12.2018  по  29.12.2018  року  прийнято  164  осіб  для   оформлення
паспорту громадянина України для виїзду за кордон  та 60 осіб для  оформлення
паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 

За  звітний  період  адміністраторами  Центру  надано  близько  1000  консультацій
суб’єктам звернення.
Складено  19  рішення  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження. 
До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання  адміністративних  послуг  за
листопад 2018 року надійшло 92,68 тис. грн

Для  поінформованості  населення  на  сайті  територіальної  громади  міста  Каховки
створено  розділ  «Центр  надання  адміністративних  послуг»,  де  розміщено  весь
перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  на  даний  час  з  інформаційними
картками та бланками заяв.

9. Відділом містобудування та архітектури у грудні  розглянуто 15 заяв від громадян
та 21 звернення юридичних осіб. Проведено 10 перевірок скарг та звернень та 4
перевірки виконання земляних робіт та зберігання будматеріалів. 
Видано  2  ордери  на  проведення  земляних  робіт,  2  будівельних  паспорта  та  2
висновки по проекту землеустрою. 
Також розглянуто 3 заяви від замовників, які мають наміри здійснити будівництво
об єкта на земельній ділянці на території  м.  Каховки -  на 3 об єкта будівництваʼ ʼ
надано містобудівні умови та обмеження для проектування. Розглянуто 3 заяви від
замовників стосовно надання дозволу на розробку детального плану території для



подальшого  оформлення  права  користування  земельної  ділянки  під  нерухомим
майном. 
Продовжується  проводитися  спільна  робота  з  проектними  організаціями  по
виконанню організаційної роботи по проектуванню об єктів: ʼ площ перед районним
будинком культури ім. Фрунзе та МПК “Меліоратор”, вулиць Миру та Набережної,
парку  Слави в м. Каховці
Протягом  грудня  кожного  тижня  здійснювались  дводенні  виходи  по  перевірці
законності  встановлення  рекламних  засобів,  перевірки  зовнішнього  стану
рекламоносіїв,  виконання  будівельних  робіт,  правильності  складування
будматеріалів,  доступу  до  соцоб'єктів  маломобільних  верств  населення  та
встановлення ТС з фотофіксацією.
Окрім цього у грудні представниками ТОВ “ECOMM Co” було проведено навчання
для  встановлення  ліцензійного  програмного  забезпечення  по  створенню
Автоматизованої  геоінформаційної  системи служби містобудівного  кадастру  (для
забезпечення ведення та обробки даних).

10. Відділом у справах дітей  у грудні здійснено прийом 35 громадян.  Відвідано за
місцем проживання 18 сімей. Прийнято участь у 12 судових засіданнях.
Спеціалістами  відділу  спільно  з  МЦСССДМ  та  управлінням  освіти  проведено
перевірку умов проживання дітей облікових категорій відповідно до законодавства.

Проведено захід для дітей облікових категорій, присвячена Новорічним святам, до
льодового катку “Фаворит” м. Херсон, надано подарунки.

21  грудня,  проведено  семінар  для  опікунів/піклувальників   в  приміщенні
виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради  за  ініціативою  відділу  у  справах
дітей.

11. Відділом з питань депутатської діяльності у грудні підготовлено до проведення 4
засідання сесії, одна чергова та 3 позачергові.
Підготовлено до проведення 3 спільні засідання депутатських комісій та 2 
адміністративні комісії.

Також відділом опрацьовано 15 протоколів про адміністративне правопрошення та 
надано 5 відповідей на інформаційні запити.

12. Відділом у справах молоді та спорту у грудні спільно з іншими відділами
міської  ради,  громадськими  організаціями  та  ініціативними  групами  було
організовано  участь  каховських  спортсменів  в  змаганнях:  5  спортивних  заходів
(відкритий міський турнір з футзалу серед команд ветеранів (вікова категорія 55+),
14-й міжвідомчий турнір з футзалу, присвячений пам'яті А.В. Козловського,  ХІІІ-й
відкритий  Чемпіонат  м.  Каховки  з  футзалу  серед  аматорських  команд  сезону
2018/2019 років,  Відкритий дитячо-юнацький  турнір  з  футзалу пам'яті  В.Несіна,
Відкритий турнір з кікбоксингу») та 6 молодіжних і козацьких заходів (І півфінал
Каховської  Відкритої  ліги  КВН  ХІІ сезону  2018/2019  років,  підведені  підсумки
Змагання  дитячих  козацьких  організацій  на  Кубок  пам’яті  сотника  Українського
козацтва Станіслава Панаска 2018 року, міський конкурс серед учнівської молоді на
звання "Кращий знавець історії козацтва 2018",  засідання комісії по призначенню
персональних стипендій Каховської міської ради для обдарованої молоді на 2019
рік,  засідання  міської  конкурсної  комісії  з  проведення  конкурсу  та  оцінки



соціальних проектів і  програм з молодіжних проблем на 2019 рік,  ІІІ-й  Міський
турнір шкільних команд КВН на Кубок Каховської Відкритої ліги КВН тощо).
В  грудні  адміністративна  будівля  спортивного  комбінату  "Олімпійський"  була
облаштована засобами дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку
природного  газу  на  суму  13354,45  грн.  (в  тому  числі  виготовлення  проектно-
кошторисної документації).

Виготовлена проектно-кошторисна документація:

- на реконструкцію спортивної зали спортивного комбінату "Олімпійський" на суму
107796,60 грн. (проектна вартість реконструкції складає 5843962 грн.);

- на реконструкцію двох тенісних кортів (з облаштуванням синтетичного покриття
типу  "Хард")  спортивного  комбінату  "Олімпійський"  на  суму  35931,04  грн.
(проектна вартість реконструкції складає 3451087 грн.);

-  на  реконструкцію  мініфутбольного  майданчика  (з  облаштуванням  штучного
покриття)  спортивного комбінату "Олімпійський" на суму 37002,19 грн. (проектна
вартість реконструкції складає 3067096 грн.).

13. Відділом культури у грудні проведена активна культурно-мистецька діяльність.  До
дня збройних сил України в МПК «Меліоратор» відбулось свято  «Дай нам силу й
відвагу  Україні  на  славу».  Також  у  школі  №5  проведено  свято  козачат  по
підведенню підсумків Відкритих міських змагань на Кубок сотника Українського
козацтва Станіслава Панаска 2018 року. 
В школі мистецтв проведена урочиста програма до Дня місцевого самоврядування.
Також  у  грудні  відзначили  святкування  15-річчя  хору  ветеранів  війни  і  праці
«Каховські зорі».
Проведено щорічну акцію «Щедрий Миколай» до Дня Святого Миколая.
До новорічних свят проведено низку заходів:
- міський конкурс «Новорічний подарунок»;
- прем’єра Новорічної вистави зразкового театру юного глядача «Едельвейс»  -  «Де
живе Новий рік»;
- відкриття головної ялинки міста — 19 грудня та відкриття ялинки у житловому
масиві “Свєтлово” - 25 грудня;
-  благодійний  концерт  Каховської  школи  мистецтв  «Грудневі  зустрічі»  у  школі
мистецтв;
- соціальний Новорічний ранок для дітей пільгових категорій;
- третій міський турнір шкільних команд КВН на Кубок Каховської Відкритої ліги
КВН;
- святкова новорічна дискотека біля головної ялинки для молоді міста.

14.  Архівним відділом  у грудні  прийнято понад 40  фізичних та  юридичних осіб,
зареєстровано 27 заяв. 
На розгляд вказаних заяв відділом надано 68 довідок соціально-правового характеру
та виконано 5 тематичних запитів (надання архівних копій та архівних витягів за 
результатами перегляду та пошуку архівних документів за період 1998-2015 роки).

За звітний період архівним відділом, спільно з структурними підрозділами 
Каховської міської ради, розроблено номенклатури справ на 2019 рік відділів міської
ради, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління, 
відділу у справах молоді та спарту, міського центру соціальних служб для сім ї, ʼ



дітей та молоді. Проведено 2 засідання експертної комісії.

Надано  методичні  та  практичні  рекомендації  при  складанні  номенклатури  справ
Приватному  акціонерному  товариству  управління  «Укрводбуд»,  документальні
матеріали якого входять до Національного архівного фонду України. 

15.  Протягом грудня до відділу реєстрації місця проживання осіб  звернулось понад
1180 осіб з різних питань.
Спеціалістами  відділу  зареєстровано  місце  проживання   –  149  особам,  знято  з
реєстрації  місця  проживання  –  193  осіб,  оформлено  та  видано  довідок  про
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи – 583, оформлено та видано
довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб –
263.

Окрім цього в грудні спеціалістами відділу підготовлено інформацій на запити суддів,
правоохоронних органів, виконавчої служби – 40;
Розглянуті та прийняті рішення по 4  справам про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 197 Кодексу  України про адміністративні правопорушення.

16. Відділом ведення Державного реєстру виборців  у грудні в межах періодичного
поновлення  опрацьовано  інформацію за  відомостями щодо  реєстрації  -  114  осіб,
щодо зняття з реєстрації - 128 осіб, щодо зміни ПІБ  - 27 осіб, щодо досягнення 18
років  -  16  осіб,  щодо  померлих  55  особи,  за  переадресацією від  інших відділів
ведення Державного реєстру виборців 14 осіб; внесено зміни щодо персональних
даних  та  виборчих  адрес  26  осіб;  
Також  направлено  2  запити  до  відділу  реєстрації  місця  проживання  осіб,  за
результатами опрацьовано 47 записів та  5 запитів від Каховського РС УДМС щодо
реєстрації осіб з тимчасово окупованих територій.
Окрім цього відділом опрацьовано відомості щодо 5 осіб з указу Президента щодо
набуття громадянства. 

17.Протягом  грудня  управлінням  освіти  проведено  процедуру  закупівлі
електроенергії  та  газу.  Для  навчальних  потреб  шкіл  міста  придбані  телевізори,
інклюзивне обладнання.
Організовано  «новорічні  ранки»  в  навчальних  закладах  міста,  свято  обдарованих
дітей міста, забезпечено участі талановитої юні в обласних святкових заходах.


