
Щомісячний звіт: головне про роботу виконавчого комітету Каховської міської ради
 

Кожного місяця Каховська влада звітує про роботу, що була виконана протягом місяця.
Пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про роботу  виконавчих органів

Каховської влади за грудень 2020 року

Відділом економіки,  комунального майна та землі  відповідно  до  покладених  на  нього
завдань за грудень виконана наступна робота. А саме:

ЕКОНОМІКА:

          1. Підготовлено:
Проекти рішення виконавчого комітету Каховської міської ради:
- Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.

Каховки на 2020 рік зав підсумками 9 місяців 2020 року;
- Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховської

територіальної громади на 2021 рік;
-  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  міської  ради  від  05.12.2019  року№

1957/89 «Про програму економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на
2020 рік, та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022
року»;

Проекти рішення сесії Каховської міської ради: 
 -  Про внесення змін та доповнень до рішення міської  ради від 05.12.2019 року№

1957/89 «Про програму економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на
2020 рік, та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022
року»;

- Про внесення доповнень до рішення сесії Каховської міської ради від 25.06.2020 р.
№2242/100 “Про місцеві податки та збори”;
-  Про  внесення  доповнень  до  рішення  сесії  Каховської  міської  ради  від  20.06.2019  р.
№1644/80 “Про місцеві податки та збори”;
- Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік;
-  Про  Програму  економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  Каховської
територіальної громади на 2021 рік; 

2.  Направлено  акт-рахунок  за  оренду  комунального  майна  підприємствам  ТОВ
“Каховлифт” за грудень 2020 року . 

3.  Підготовлено  13 листи  -  відповіді  юридичним та  фізичним особам,  виконавчим
органам влади.

4. Проводиться інвентаризація земельних ділянок комунальної форми власності що не
знаходяться в оренді.

5.  Систематичне  виконання  завдань  розпоряджень,  доручень  та  листів  Херсонської
обласної  державної  адміністрації.  За грудень 2020 р.  виконано  24  контрольних  завдань
Херсонської ОДА.

6.  Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з  ФОП  Комягін  В.П.,  Стародубцева  Л.В.,  ФОП
Муйзеник С.М., Пенізов А.П., Бертова Т.П. та роботу по погашенню заборгованості зі
сплати за користування рекламними засобами.

7.  Надано до відділу архітектури список боржників по розрахунку з реклами станом
на 01.12.2020 р.

8.  Проведено  контроль  та  аналіз  звітів  по  оренді  комунального  майна  станом  на
01.12.2020. Направлено 3 листа комунальним підприємствам боржникам.



9. За  результатами  незалежної  оцінки  консультантів,  Швейцарського  бюро
співробітництва  в  Україні  та  представників  проєкту  «Просування  енергоефективності  та
імплементації  Директиви  ЄС  про  енергоефективність  в  Україні»,  що  впроваджується  в
Україні  компанією  «Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  GmbH»,
Каховську територіальну громаду обрано у якості партнера Проєкту.

10. Прийнято участь у конкурсному відборі громад для надання підтримки з розробки
стратегій  розвитку.  Каховська  територіальна  громада  на  конкурсній  основі  отримала
можливість  долучитися  до  цікавого  проекту  в  рамках  програми  підтримки  “U-LEАD  з
Європою” з розробки стратегічного плану розвитку громади.

11.  Працівники відділу прийняли участь у  трьох вебінарах  для надання підтримки з
розробки стратегій розвитку.

12.  Розміщено 2 інформаційні статті на офіційному сайті Каховської територіальної
громади.

КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО:

- Надано 6 консультацій щодо захисту прав споживачів (усна форма).
- Підготовлено 4 проєкти рішення сесії.
- Підготовлено 5 проєктів рішень виконавчого комітету.
-  Направленолисти  комунальним  підприємствам  та  структурним  підпрозділам  щодо

проведення інвентаризації основних засобів.
- Розглянуто 4 заяви щодо оренди комунального майна.
-  Підготовлено  пакет  копій  документів  для  укладання  угоди  з  приватизації  комунального

майна.
- Підготовлено перелік об'єктів комунальної власності відповідного типу.

 
ЗЕМЛЯ:

- Підготовлено 48 проектів рішень сесії міської ради.
- Підготовлено та надано 4 відповіді на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб.
-  Підготовлено 3 договори оренди землі,  додаткових угод до договорів  оренди земельних
ділянок.
-  Підготовлені  матеріали  по  2  земельних  ділянках  для  проведення  конкурсу  з  відбору
суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки земельних ділянок.
-  Підготовлені  матеріали  із  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення для оформлення нотаріальної угоди на 1  (одну) земельну ділянку.
- Постійно приймаються громадяни та юридичні особи із земельних питань.
- Замовлено та отримано 5 (п'ять) Витягів з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки.
- Замовлено та отримано Витяг про державну реєстрацію 1 (одну) земельну ділянку.
- Замовлено та отримано 5 (п'ять) Витягів про надання відомостей з Державного земельного
кадастру.
-  2  громадянина  поставлено на  облік  із  виділення земельних  ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, а саме учасники бойових дій які безпосередньо брали
участь в АТО.

Фінансове  управління  інформує,  що  Власні  надходження  до  міського  бюджету  по
загальному фонду  за  2020  рік  склали  184211,7  тис.грн,  що  становить  100,4  % до  плану,
бюджетом додатково отримано 805,6 тис.грн. Проти фактичних надходжень минулого року
надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 10735,7 тис.грн.
Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів
до міського бюджету.



За  грудень  2020  року  підготовлено  96  розпоряджень  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів  міського  бюджету,  підготовлено  88  інформації  на  контрольні
документи  облдержадміністрації  та  департаменту  фінансів,  зареєстровано  90  довідок  про
внесення змін до розпису міського бюджету.  Обсяг фінансування головних розпорядників
коштів у грудні по загальному фонду склав – 25546 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 грудні 2020 року за кошти
бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  профінансовано  1263  тис.грн.,  в  в  тому  числі
«Спроможна школа» - 464,2 тис.грн., придбання зупинок – 240 тис.грн., «Нова українська
школа» - 152,3 тис.грн. 

Протягом  грудня  2020  року  відділом  міського  господарства,  надзвичайних  ситуацій,
обліку житла відпрацьовано 138 контрольних документа, дано відповіді на 23 звернення від
мешканців міста, надіслано 14 листів (телефонограм),  підготовлено: 6 рішень виконавчого
комітету, 1 рішення сесії Каховської міської ради, 2 розпорядження міського голови. Надано
довідок по пожежам: 1.

Здійснено 9 оглядів дотримання правил благоустрою. Участь у комісіях, нарадах — 2.
Проведено  2  засідання  комісії  ТЕБ  та  НС.  Прийнято  участь  у  5  селекторних  нарадах,
засіданнях регіональної комісії з питань ТЕБ та НС та штабу територіальної оборони міста.

Проводився постійний моніторинг та координація роботи з  опалювального періоду
2020-2021 рр.

Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  надавались  усні  роз’яснення
мешканцям міста з житлово-комунальних питань.

Каховська міська ланка територіальної  підсистеми єдиної  державної  системи,  всі  її
служби  та  підрозділи  як  і  раніше  до  28  лютого  2021  року  функціонують  у  режимі
надзвичайної ситуації. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року     № 1236 "Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання  поширенню  на  території  України  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в місті запроваджені відповідні карантинні заходи.

Активізовано роботу патрульних груп (COVID-патрулі): відділу поліції, ДПСС, ДСНС
та окремо представниками структурних підрозділів  виконавчого  комітету  міської  ради по
патрулюванню  території  міської  територіальної  громади  на  предмет  виконання
підприємствами, організаціями та громадянами міста протиепідемічних заходів.

Затверджено Звіт про виконання Плану основних заходів Каховської міської ланки ТП
ЄДС ЦЗ за 2020 рік.

Завершено проведення місячнику пожежної безпеки у житловому секторі.
План  осіннього  призову  до  лав  Збройних  сил  України  та  залучення

військовозобов'язаних до військової служби за контрактом на 2020 рік виконано.
Обробка документів від громадян пов’язаних із зміною наймача - 2справи.
Розгляд документів про надання дублікату Свідоцтва про права власності на житло - 1

справа.
Оформлення 1 Свідоцтва про право власності на житло.

Управлінням освіти у грудні 2020 року проведена наступна робота:
1. Організовано відзначення дня Збройних сил України (04.12.2020).
2.  Проведено  волонтерську  акцію  «З  Україною  в  серці»  (допомога  військовослужбовцям
ЗСУ).
3. Підбито підсумки змагань на Кубок сотника С.Панаска (06.12.2020).
4.  Відзначено  кращих  учнів  до  новорічних  свят  (за  міською  програмою  «Обдарована
дитина»).



5.  Проведено  навчання  для   керівників  закладів  освіти  щодо  впровадження  стандартів
НАССР.
6. Проведено атестацію робочих місць технічних працівників закладів освіти.
7. Проведено Новорічні свята в закладах освіти міста.

Відділом культури протягом звітного періоду організовано та проведено наступне:
Планування роботи відділу культури Каховської міської ради;
Робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, здача звітів);
Проведення нарад з керівниками структурних підрозділів відділу;
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 2020 рік».

Культурно-мистецька діяльність :

№
з/п

Назва заходу Місце 
та дата проведення

1. До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 
Інформаційна зона «Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ та 
СНІД?»

 01.12. – 05.12.2020
Міська універсальна

бібліотека
Виконано

2.  До Дня Збройних сил України 
Тематична поличка «Є така професія – Вітчизну захищати»

 04.12. – 10.12.2020
Міська універсальна

бібліотека
Виконано

3. Свято козачат по підведенню підсумків Відкритих міських
змагань  на  Кубок  сотника  Українського  козацтва
Станіслава  Панаска 2020 року  до  Дня  Збройних  Сил
України. 

04.12.2020 р.
Набережна міста

Пам’ятний знак Б.
Ружинському

Виконано

3. Урочистості до Дня Збройних сил України 04.12.2020 р. 
Набережна міста

Пам’ятний знак Б.
Ружинському

Виконано

4. Конкурс «Новорічний подарунок. Символ року – 2021р.» 04-23.12.2020 р.
Каховська школа мистецтв.

Шкільні та дошкільні
заклади освіти.

Виконано

5. До  Всесвітнього  дня  прав  людини,  в  рамках
Всеукраїнського тижня права   Юридичний лікбез: «Булінг
– відповідальність за законом»

10.12.2020 р.
Міська універсальна

бібліотека
Виконано

6. Книжкова  виставка-застереження  «Права  свої  знай,
обов’язки не забувай»

10.12-14.12.2020 р.
Міська універсальна

бібліотека
Виконано



7. З циклу заходів «Літературний календар письменників-
ювілярів»: 
Літературна вітальня «Перша леді англійської літератури»
(до  245  –  річчя  від  дня  народження  Джейн  Остін
16.12.1775р.)

12.12.2020 р.
 Міська універсальна

бібліотека
Виконано

8.  Шкільний конкурс «Подарунок для ялинки» 23.12.2020 р.
Каховська школа мистецтв 

Виконано 

9.  Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої!» І тур (шкільний)

 21.12.2020 р.
Каховська школа мистецтв

Виконано 

10. Благодійна Акція «Новорічний ярмарок» 30.12.2020 р.
Головна Площа міста

Виконано

Відділ  у  справах  молоді  та  спорту Каховської  міської  ради  надає  інформацію  щодо
проведеної роботи за грудень 2020 року:

1) підготовка інформації на контрольні документи.
2) підготовлено 4 розпорядження міського голови:

- “Про склад міської конкурсної комісії з проведення конкурсу та оцінки соціальних проєктів
і програм з молодіжних проблем на 2021 рік”;
-  “Про  затвердження  складу  комісії  по  призначенню  персональних  стипендій  Каховської
міської ради для обдарованої молоді на 2021 рік”;
- “Про підсумки міського конкурсу соціальних проєктів і програм з молодіжних проблем на
2021 рік”;
-  “Про  затвердження  протоколу  №  1  від  15.12.2020  р.  рішення  комісії  по  призначенню
персональних стипендій Каховської міської ради для обдарованої молоді на 2021 рік”.

3) підготовлено 2 рішення виконавчого комітету:
- “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.01.2016 № 12 “Про
Положення та склад міської Ради з питань молодіжної політики при  виконавчому комітеті
міської ради”;
- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 13.02.2018 № 48 
“Про Положення та склад міської координаційної ради з питань розвитку Українського 
козацтва при виконавчому комітеті міської ради".

4) проведено збір інформації для підготовки проєктів рішення сесії міської ради:
- “Про хід виконання в 2020 році рішення сесії міської ради від 24.11.2016 № 420/23 “Про
міську комплексну програму “Молодь” на 2017-2021 роки”; 
- “Про хід виконання в 2020 році рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 479/26 “Про
міську програму розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки”;
- “Про хід виконання в 2020 році рішення сесії міської ради від 24.11.2016 № 421/23 “Про
міську Програму “Стипендії міської ради для обдарованої молоді”;
- “Про хід виконання в 2020 році міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.
Каховці на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2017 № 907/49
“Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки”.

5) на офіційному сайті міста оновлено інформацію “Стипендіати міської ради”, Склад
міської  координаційної  ради  з  питань  розвитку  Українського  козацтва  при  виконавчому



комітеті міської ради, Склад міської Ради з питань молодіжної політики при виконавчому
комітеті міської ради.

6) здійснюється  координація  діяльності  та  проведення  робіт  щодо  утримання  у
належному  санітарно  -  технічному  стані  спортивного  комбінату  «Олімпійський»  та
спортивних майданчиків.

7) спільно  з  іншими  відділами  міської  ради,  громадськими  організаціями  та
ініціативними групами організовано та проведено козацькі та молодіжні заходи:
- 01.12.2020 - проведено засідання організаційного комітету по підведенню підсумків ХІХ-
тих  Відкритих  міських  змагань  дитячих  козацьких  організацій  на  Кубок  пам’яті  сотника
Українського  козацтва  Станіслава  Панаска  та  підведення  підсумків  конкурсу  “Кращий
знавець історії козацтва 2020 року”.
- 04.12.2020 - до Дня Збройних Сил України спільно з Громадською організацією “Каховське
козаче товариство” в Козацькому сквері проведено урочисте козацьке коло. Традиційно до
Дня Збройних сил України підводяться підсумки Відкритих змагань козацьких республік
на  Кубок  сотника  українського  козацтва  Станіслава  Панаска.  У  Козацькому  сквері
переможців  та  учасників змагань  вітали представники влади,  секретар Каховської  міської
ради Ірина Гончарова, наказний отаман Каховського козачого товариства Григорій Мінський,
Почесний  отаман  Микола  Огданець.  Звернувся  до  присутніх  і  гість  свята  -  отаман
Херсонського коша Українського козацтва Юрій Білик. В заочно-дистанційному форматі було
проведено  вікторину “Кращий знавець історії козацтва 2020 року”. І місце у вікторині
здобув  курінь  «Сіроманці»  військово-патріотичного  гуртка  ЦДТ,  ІІ  місце  -  курінь
«Мандрівник» СЗОШ № 2, ІІІ місце - курінь «Джура» ЗОШ № 4. В номінаціях «Кращий
козак», «Краща козачка», «Наставник козачат» відзначені представники всіх п’яти козацьких
республік міста за результатами роботи року та поданням закладів освіти. За активну участь
у  XIX Відкритих  змаганнях  на  Кубок  сотника  українського  козацтва  Станіслава  Панаска
відзначені  курені  «Козацька  люлька»  ЗОШ № 5 та  «Скіф»  Каховського НВК.  ІІІ  місце  у
куреня «Джура» ЗОШ № 4, ІІ місце здобув курінь «Сіроманці» ЦДТ. А перехідний Кубок та
відповідно І місце виборов курінь «Мандрівник» СЗОШ № 2. У традиційній номінації «Друзі
козацького  кола»  цього  року  відзначено  Володимира  Вагнера,  якого  привітав  Микола
Огданець.  Всі  козацькі  республіки  отримали грамоти  та  подарунки від  відділу  молоді  та
спорту  Каховської  міської  ради  та  Каховського  козачого  товариства.  А  на  завершення
зустрічі, віддаючи шану історичним традиціям захисту рідної землі, присутні поклали квіти
до пам’ятного знаку на честь гетьмана Богдана Ружинського та мужніх запорізьких козаків,
до  пам’ятника  кошовому  отаману  І.Сірку,  до  пам’ятника  “Козак  Мамай”,  загиблим
каховчанам в зоні АТО, воїнам-інтернаціоналістам та до пам’ятників, присвячених подіям
Другої Світової війни.
- 04.12.2020 - до Дня Збройних Сил України за ініціативи Громадської організації “Каховська
відкрита  ліга  гумору”  та  підтримці  відділу  у  справах  молоді  та  спорту  у  затишному  та
привітному кафе “Сова” молодь зіграла  міський турнір гри “Знайти диверсанта”.  Захід
проходив  з  дотриманнаям усіх  карантинних  вимог з  обмеженою кількістю учасників,  які
реєструвалися  заздалегідь.  Незмінний  ведучий  міських  молодіжних  заходів  -  редактор
Каховської Відкритої ліги КВН Юрій Скляр. Гра проходила емоційно та непередбачувано!
Загалом  учасники зіграли  п’ять  раундів.  Перемогу  святкували  команди  під  головуванням
Марії Папаконстанді та Валентина Місюри. В номінації “Найшвидший учасник” відзначений
Костянтин Нечитовський, а в номінації “Найхитріший учасник” беззаперечним лідером став



Ігор  Остроумов.  Незвичним  та  корисним  для  здоров’я  призом  також  був  відзначений  і
головний “невдаха” змагання. Організатори нагородили переможців дипломами та призами, а
всі учасники заходу отримали солодкі заохочувальні подарунки. Вболівальники та учасники
гри отримали новий досвід та позитивні емоції.
- 11-14.12.2020 - у форматі онлайн відеоконференції відбулося засідання міської конкурсної
комісії з оцінки соціальних проєктів і програм з молодіжних проблем на 2021 рік. На
конкурс, було подано 6 проєктів (в 2019 - 8, в 2018 - 4, в 2017 - 5, в 2016 - 4). Переможцями
визнано наступні молодіжні проєкти: І місце - проєкт «Каховський міський відкритий турнір
зі спортивної версії гри «Що?Де?Коли?» (Громадська організація «Каховська відкрита ліга
гумору»).  Керівник  проєкту  Скляр  Юрій  (761  бал).  Рішенням  комісії  проєкт  буде
профінансовано  в  сумі  3734 грн.;  ІІ  місце  -  проєкт  «PRO:ЧИТАННЯ» (ініціативна  група
“ГУК”).  Керівник  проєкту  Стрельчук  Світлана  (760  балів). Рішенням  комісії  проєкт  буде
профінансовано в сумі 4212 грн.; ІІІ місце - проєкт «Табір «Січ на Івана Купала» як приклад
національного виховання української молоді» (Каховська міська ініціативна група «Каховська
паланка українського дитячо-юнацького товариства «Січ»). Керівник проєкту Мінська Олеся
(750 балів). Рішенням комісії проєкт буде профінансовано в сумі 7196 грн.; ІV місце - проєкт
«Каховська відкрита  ліга  2021» (ініціативна група  «Команда «Гори по коліна»).  Керівник
проєкту Римар Вікторія (701 бал).  Рішенням комісії проєкт буде профінансовано в сумі 8638
грн.;  V місце -  проєкт  «Другий “Екозабіг  “Ековка-2021” (ініціативна група «Біговий клуб
«NK-run»).  Керівник проєкту Сидорчук Дмитро (694 бали).  Рішенням комісії  проєкт буде
профінансовано в сумі 2220 грн.  Реалізація деяких соціальних проєктів розпочнеться вже в
лютому 2021 року. Загальний бюджет всіх проєктів складає суму 119516,00 грн., а в міському
бюджеті учасники конкурсу просили 45041,00 грн. За рахунок міської комплексної Програми
“Молодь, на реалізацію проєктів - переможців в 2021 році планується виділити 26000 грн. (в
2020 - 45000 грн., в 2019 - 15025 грн., в 2018 - 20 тис. грн., в 2017 - 10 тис. грн., в 2016 році -
10 тис. грн., в 2015 році - 3 тис. грн.).
-  15.12.2020 -  відбулося  засідання  комісії  по  призначенню  персональних  стипендій
Каховської  міської  ради  для  обдарованої  молоді  на  2021  рік. З  метою  матеріального
стимулювання  та  засвідчення  особистих  досягнень  кращих  представників  обдарованої
молоді  м.  Каховки  і  подальшого  їх  творчого  розвитку,  а  також  сприянню  розвитку
молодіжного руху, з 2008 року в місті діє Програма «Стипендії міської ради для обдарованої
молоді», реалізацію якої забезпечує відділ у справах молоді та спорту.  16 грудня 2020 року
міський голова підписав розпорядження за № 207-р «Про затвердження протоколу № 1 від
15.12.2020 р.  рішення комісії  по призначенню персональних стипендій Каховської  міської
ради для обдарованої молоді на 2021 рік»: 1) в номінації “Освіта” - Костенко Дар’я Сергіївна,
Круковська  Дана  Анатоліївна  та  Осадчук  Софія  Ярославівна;  2)  в  номінації  “Спорт”  -
Крючков Денис Павлович та Стрижеус Софія Олексіївна; 3) в номінації “Культура” – Юлюгін
Володимир Євгенович та Буланін Дмитро Віталійович; 4)в номінації “Молодіжна політика” –
Нечитовський Костянтин Вікторович, Затуринська Анастасія Денисівна та Сошнікова Софія
Сергіївна.
-  16.12.2020 -  нагородження  переможців  онлайн  -  фотоконкурсу  "Завжди  молоді",  що
проходив з ініціативи ГО "МО "Нічна Мана" за підтримки відділу у справах молоді та спорту
Каховської  міської  ради до Всесвітнього дня молоді  та Міжнародного дня студентів.  Для
участі  у  конкурсі  всі  бажаючі  мали  змогу  надіслати  фотографії  з  різноманітних  міських
молодіжних заходів за різні роки. Переможців обирали за кількістю лайків під фото. Володар
одразу  двох  призових  місць  -  Сергій  Кашулін  (І  місце:  фото  "Молодіжна  акція
"Обнимательный патруль" 2017 р. та ІІ місце: фото "Хелловін" 2019 р.). Почесне третє місце
отримала фотографія надана Олександром Глущенко (фото "Кубок КВН серед шкіл міста"
2018  р.).  Організатори  конкурсу  нагородили  переможців  грамотами  та  подарунками  -
цікавими фоторамками з роздрукованими фотографіями-переможцями.



8) розміщено 5 публікацій на офіційному сайті Каховської міської ради, 6 публікацій
на сайті “Каховська міська територіальна громада” в соцмережі “facebook” та 1 публікація в
місцевих ЗМІ (газета “Каховська зоря”).

Працівниками відділу у справах дітей у грудні:
Здійснено  прийом  громадян  у  кількості  8 осіб,  відвідувачам  надано  консультації  з

різних питань;
відвідано  за  місцем  проживання  18 сімей,  4  яких  спільно  з  представниками

Каховського ВП ГУНП;
виконано 12 контрольних документів;

          прийнято участь у 6 судових засіданнях.
      згідно графіку та плану роботи проведено 1 засідання комісії з питань захисту прав
дитини;

підготовлено  документи  та  взято  участь  у  засіданні  виконкому  Каховської  міської
ради;  опікунській  раді;  засіданні  адміністративної  комісії  (двічі,  згідно  плану  роботи
виконкому);
          для дітей облікових категорій до Новорічних свят надано подарунки;
         відвідано КЗ ХОР “Центр соціально-психологічної реабілітації “Радість” та надано
подарунки вихованцям закладу;

надано звіти за 2020 рік до служби у справах дітей Херсонської обласної державної
адміністрації.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний період виконано
наступну роботу:

1. Виконання документів:
     Підготовлено відповіді на 57  контрольних документа, в тому числі:

 22  на Доручення голови Херсонської обласної державної адміністрації;
 32  для  Херсонського обласного центру соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді;

        2 для УПСЗН Каховської міської ради 
        1 для Каховського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській області.
Крім того, підготовлено Звіт про роботу МЦСССДМ за  2020 рік  для ХОЦСССДМ.

2.   Візити у  сім’ї: 
          -   здійснено 24  візити в сім’ї, що перебувають в СЖО,

- від початку грудня 2020 року виявлено 3 сім’ї  в СЖО, в них виховується 6 дітей.

        3.    Соціальний супровід: 
Всього  під  соціальним супроводом МЦСССДМ станом на 01.12.2020р.  перебуває 3

сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах.  Від початку року  перебувають на
обліку та/або отримують соціальні послуги 94 сімей, в яких виховуються 151 дітей.

4. Надання соціальних послуг.
         Протягом грудня  2020 року було надано 110 соціальних послуг. Одній родині надано
допомогу  в  складанні  позовної  заяви  до  суду  та  заяви  про  видачу  судового  наказу  про
стягнення аліментів.

         5.   Профілактична робота серед населення: 
Проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  серед  сімей  в  СЖО  щодо

профілактики корона вірусу.
Проведено 1 вебінар «Патронатні сім’ї в Україні» з метою пошуку нових кандидатів в

патронатні вихователі для осіб,  що перебувають на обліку в Каховському міськрайонному
центрі зайнятості.



        6. Робота  МЦСССДМ  з ЗМІ.
      У Фейсбук на   сторінці  Каховської  міської  територіальної  громади було розміщено
публікацію  щодо  соціальних  послуг,  які  надає  МЦСССДМ  та  публікація,  щодо  пошуку
кандидатів в патронатні вихователі.

7. Участь в роботі постійно діючих рад  і комісій.
 Взято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дітей.

         8. Координація і контроль:
Здійснюється координація роботи щодо охорони здоров’я населення міста відповідно до

Розпорядження міського голови від 24.07.2009 № 130-р. 

Відділом містобудування та архітектури за грудень 2020 року проведена відповідна робота:
 
1. Підготовлено  та прийнято 6 проектів  рішення виконавчого комітету Каховської  міської
ради.
2. Підготовлено та прийнято  3 рішення сесії Каховської міської ради.
3. Розглянуто  звернень:  від громадян міста — 21, від юридичних осіб — 29.
4. Підготовлено одне розпорядження міського голови.
5. Виданий 1 будівельний паспорт забудови земельної ділянки.
6. Видано   містобудівні  умови  та  обмеження  забудови  земельної  ділянки   по  об єкту:ʼ
,,Реконструкція   першого   поверху  житлового   будинку    під    торгово-офісні  приміщення
по вул.Чкалова,  134 в м.  Каховка “ (фізична особа).  Також надано одну відмову у видачі
містобудівних  умов  та  обмежень  забудови  земельної  ділянки  по  об єкту:  ʼ ,,Реконструкція
вулиці  Першотравнева  (від  просп.Будівельників  до  пров.Виноградного  в  м.Каховка)  (КП
,,Комунальне транспортне підприємство”).
7.  Видано 6 ордерів на проведення земляних робіт.
8. Проведено  5  візуальних  обстежень  стану  рекламоносіїв  на  території  міста  на  предмет
дотримання вимогам Правил розміщення.
9. Проведена інвентаризацію рекламоносіїв на території міста.
10. Видано 3  довідки про відсутність забудови на земельній ділянці.
11. Видано 2  висновки  по землевпорядній документації.
12. Видано 2 дозволи на тимчасове зберігання будівельних матеріалів.
13. Підготовлено 1 викопіювання з генерального плану м.Каховка.
14. Опрацьовані  18  контрольних  документа,  які  надходять  від  Херсонської  обласної
державної адміністрації.
15.  Проведено  10  перевірок  по  виконанню земляних  робіт  та  зберігання  будматеріалів  із
залученням  спеціалістів  відділу контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю,
благоустрій та паркування.  
16. Здійснюється  співпраця  з  ПрАт  ,,Херсон-Діпромісто”  по  виконанню   містобудівної
документації ,,Внесення змін до плану зонування м. Каховка Херсонської області”.
17. 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 тимчасових споруд з фотофіксацією.

У грудні 2020 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  11  рейдів,  спрямованих  на  виявлення  правопорушників,  виходячи  з
наявних повноважень, під час яких проведені профілактичні бесіди з 75 фізичними особами-
підприємцями та мешканцями міста, винесено 9 приписів щодо усунення порушень. В тому



числі  прийнято  участь  в  загальних  зборах  мешканців  с.Коробки  Каховської  ТГ,  на  яких
проведено роботу з роз’яснення існуючих Правил благоустрою території та необхідності їх
дотримання;

- складено 17 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;

- на виконання рішення Виконавчого комітету Каховської міської ради від 16.12.2020
року № 270 проведені рейди на території соснового бору м. Каховка та с.Малокаховка, під
час  яких фактів  незаконного вирубування хвойних насаджень не  виявлено;  перевірені  всі
суб’єкти  господарської  діяльності,  які  здійснювали  торгівлю  хвойними  деревами  та
рослинами, на предмет дотримання вимог чинного законодавства. Порушень правил торгівлі
не виявлено;
         - 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  була
проведена інформаційно-роз яснювальна робота з суб’єктами господарювання, що проводятьʼ
діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування щодо вимог
чинного законодавства по легальному працевлаштуванню осіб, в ході якої було перевірено 38
суб’єктів господарювання, у яких виявлено 4 порушення та складено 3 акти роботи робочої
групи з питань легалізації праці;

- за зверненням Управління праці та соціального захисту населення при Каховському
міському  виконкомі  підготовлено  проведення  інспекційного  відвідування  1  суб’єкта
господарювання  з  питань  виявлення  неофіційно  працевлаштованих  осіб.  На  даний  час
відвідування  не  проведено  в  зв’язку  з  реорганізацією  структури  Держпраці  України  та
тимчасовою  неможливістю  здійснення  повноважень  інспекторів  праці  органів  місцевого
самоврядування.

Відділом  інформаційних  технологій,  комунікативних  зв язків  з  громадою  таʼ
забезпечення роботи депутатського корпусу у грудні 2020 року проведена наступна робота:
    - підготовлено до проведення 02.12.2020 року спільне засідання депутатських комісій та
засідання  другої  позачергової  сесії  каховської  міської  ради.  На розгляд  позачергової  сесії
винесено 52 проект рішення;
    - підготовлено до проведення 16.12.2020 року спільне засідання депутатських комісій та
22.12.2020 року засідання третьої позачергової сесії  міської ради. На розгляд позачергової
сесії винесено 47 проектів рішень;
    - підготовлено до проведення 24.12.2020 року спільне засідання депутатських комісій та
засідання четвертої позачергової сесії каховської міської ради. На розгляд позачергової сесії
винесено 16 проектів рішень;

-  підготовлено  до  проведення  2  засідання  адміністративної  комісії  (09.12.2020  та
23.12.2020).  Було  розглянуто:  09.12.2020  -  10 протоколів  про  адміністративне
правопорушення, 23.12.2020 - 7 протоколів про адміністративне правопорушення;

- надано відповідь громадянці ****** по адміністративній справі;
-  надано  відповідь  на  депутатське  звернення  від  депутата  Каховської  міської  ради

Білодід О.В.;
        -  надано відповідь на депутатське звернення від депутата Каховської міської ради
Гончара М.В.



Протягом грудня 2020 року загальним відділом Каховської міської ради виконано:
І. У частині документообігу

За грудень 2020 року до загального відділу надійшло:
- розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та його заступників, листів

від органів вищого рівня та інших установ — 988 од.
Протягом грудня 2020 року загальним відділом прийнято:
звернень громадян —  213 од.,
депутатських звернень — 5 од.,
інформаційних запитів — 6 од.,
реєстраційних справ — 16 од.,
запитів про реєстрацію місця проживання осіб — 78 од.
На особистому прийомі міського голови побувало 13 громадянин 2 та   ініціативні

групи.
Зареєстровано  22  судові  повістки;  доручень  міського  голови,  планів  заходів  та

графіків — 5.
Вихідної  кореспонденції  було  зареєстровано  697  од.  З  них  було  підготовлено  та

запакетовано  137  простих  листа  та  52  листа  та  пакета  з  повідомленням.  Кур’єрською
доставкою працівниками відділу доставлено 133 документа. Щотижнево проводився прийом
періодичних  друкованих  видань  в  кількості  12  екз.,  а  також інших газет  та  журналів,  та
виконувалася їх передача до відділів виконкому.

Надано консультації та роз’яснення 258 громадянам.
Надано більше 144 консультацій працівникам міської ради.
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  43 рішень  виконкому.   Для членів  виконкому та  запрошених  роздруковано  684
примірника  проектів  рішень.  Прийняті  рішення  з  відповідними  додатками  сформовані  у
справи відповідно до вимог Регламенту виконкому. 

Виконувався облік виданих бланків листів виконкому і міської ради, розпоряджень
міського  голови,  рішень  виконкому  та  сесій  міської  ради.  За  грудень  даної  документації
видано 692 од. 

Загальним відділом постійно проводилась робота щодо забезпечення сталої роботи
та функціонування управлінь та відділів міськвиконкому. 

ІІ. У частині системного та програмного забезпечення
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). Контроль руху документів
на оприлюднення і нормативних документів. Оптимальне розміщення на сайті.

Також, спеціалістами відділу проводилось:
-  забезпечення  справності  ПО  і  технологічного  обладнання  системи  “Голос”

(оновлення, перевірка прикладної частини, поточна оптимізація системи);
- підготовка та тестування тех.засобів системи “Голос” (планшети та сервер);
- технічне обслуговування пленарних засідань міської ради;
- відеозйомка засідань сесій, депутатських комісій, засідань виконкому;
- забезпечення прямих трансляцій пленарних засідань на хмарний сервіс YouTube;
- архівування знятих відеоданих. Конвертація, оптимізація, забезпечення доступності

відеоданих для співробітників виконкому. Забезпечення доступності відкритих відеоданих.;
- тех.обслуговування локальної мережі виконкому;



-  сервісне  обслуговування  робочих  станцій  виконкому  (оновлення  OC  Linux,
тестування продуктивності, усунення вузьких місць в обміні даними);

-  технічна  підтримка  відділу  державної  реєстрації  (обробка  дротових  з'єднань,
усунення конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі Інтернет);

-  планове  сервісне  обслуговування  підмінного  фонду  (перевстановлення  ПЗ,
діагностика, ремонт систем охолодження, заміна несправних компонентів);

-  тех.обслуговування  друкуючих  пристроїв  Kyocera  (заміна  тонера,  очищення
бункерів відпрацювання);

-  оперативне  реагування  для  усунення  аварійних  ситуацій  в  мережі  виконкому.
Виправлення помилок в роботі обладнання, операційних систем.;

-  технічна  допомога  співробітникам  у  реалізації  складних  задач  обробки  даних
(таблиці, презентації, фото, відео). Усунення збоїв обробки.;

- профілактика безпеки руху даних в мережі, контроль доступу ззовні, антивірусний
контроль в ОС Windows, оптимізація ОС Linux;

- проведено поточне обслуговування 2 робочих станцій.

ІІІ. У частині господарського забезпечення проводилась наступна робота:
- щоденна перевірка стану теплового обладнання будівлі виконкому, у тому числі і в

підвальних приміщеннях;
-  закупівля  необхідного  обладнання,  канцелярських  приладів,  паперу  для  друку,

поштових марок, миючих засобів для технічного персоналу, тощо.
- складались авансові звіти та інша документація для відділу бухгалтерського обліку;
-  оформлювались  договори  з  організаціями  та  установами,  з  якими  ведеться

співпраця у господарського частині;
- проводився контроль за енергоспоживанням у будівлі;
- складено звіт про споживання електроенергії виконкомом за місяць, за результатом

чого підготовлено додаткові угоди з Каховським РЕЗ та ЕМ;
-  виконувалось щоденне прибирання приміщень;
- здійснювався обхід будови міськвиконкому для виявлення технічних проблем;
-  поточний ремонт  внутрішніх  мереж (електро-,  водо-,  каналізації)  та  приміщень

міськвиконкому;

-  виконувались  заправка  картриджів,  ремонт  офісної  меблі,  заміна  лампочок  на
енергозберігаючі, тощо. 

За  грудень  2020  року  адміністраторами  Центру  надання  адміністративних  послуг
прийнято та опрацьовано 1 197  заяви від суб’єктів звернення  (із них  509 адміністративних
послуг в режимі електронного доступу). 

У період з 01.12.2020 по 31.12.2020 року прийнято 50 особу для  оформлення паспорту
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон   та   39  особи  для   оформлення  паспорту
громадянина України у вигляді ID-картки. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за грудень
2020 року надійшло 43,7 тис.грн, із них:

- надання  відомостей  з  Державного  земельного  кадастру  у  формі  витягу  з
державного земельного кадастру про земельну ділянку– 15,1 тис. грн.;

- реєстрація  місця проживання  особи та  зняття  з  реєстрації  місця проживання
особи – 1,0 тис.грн.;

- надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно – 0,3
тис.грн.;

- оформлення та видача паспорту громадянина України  – 4,4 тис. грн.;
- оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон  – 22,9

тис.грн.



За звітний період адміністраторами Центру надано понад 2000 консультацій суб’єктам
звернення.

Складено  3 рішень  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження.

В Центрі  працює сервіс  для  нечуючих або слабочуючих людей.  Відтепер,  нечуючі
відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з обслуговування  ConnectPro
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.

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 ради та Центру надання адміністративних послуг в
фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні послуги.

Відділом державної реєстрації протягом грудня проведено наступну роботу:

З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
     Всього прийнято 538  осіб, з них:
     реєстрація права власності  на нерухоме майно – 281; 
     інше речове право (договори оренди) –190; 
     зміни –60;
     обтяження – 5;
     Підготовлено 2 заперечення по судам різних інстанцій.

З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
Подано та оброблено всього заяв про надання адміністративних послуг –   119.   З них для 
проведення державної реєстрації:
- створення юридичної особи – 4;
- змін до відомостей про юридичну особу – 39;

- фізичної особи підприємцем – 11;
- змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 15;
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 37;
- рішення про припинення юридичної особи –7;
- припинення юридичної особи – 0;
- зміни у складі комісії з припинення – 0; 
- змін про відокремлені підрозділи юридичної особи – 2.
- відміни рішення про припинення юридичної особи - 4

Протягом грудня 2020 року відділом реєстрації місця проживання осіб Каховської міської
ради надано понад 710 адміністративних послуги. Була проведена наступна робота:



- Зареєстровано місце проживання  –  80 особам;
- Знято з реєстрації місця проживання – 140 особам;
- Оформлено  та  видано  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця

проживання особи – 279; 
- Оформлено та видано довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому

приміщенні/ будинку осіб – 210;
- Підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої

служби, ВВДРВ на 101 особу;
- Через Портал державних послуг iGov отримали послуги 2 особи.

Працівники  архівного відділу  беруть  участь  у  міських нарадах.  Впроваджуються  в  практику
Правила роботи архівних установ України, наказ Мінюсту України від 14.03.2013 № 430/5 стосовно
документів ліквідованих підприємств, методичні рекомендації облдержархіву.
     У грудні проведене засідання експертної комісії, на якому розглянуто номенклатури справ
на 2021 рік самостійних структурних підрозділів Каховської міської ради (всього 7 установ). 
      Відповідно до наказу Державної архівної служби України від 23.10.2020 р. № 133 “Про
затвердження форм планової і звітної документації та порядок їх складення” до Державного
архіву  Херсонської  області  надано  звіт  роботи  за  2020  рік  та  план  роботи  на  2021  рік
архівного відділу.  
    За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  13  запитів  соціально-правового
характеру  та  7  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  50  архівних  довідок
соціально-правового характеру, в тому числі: 43 довідки про підтвердження стажу роботи та
7 довідок про розмір заробітної  плати.  На виконання тематичних запитів підготовлено та
видано 10 архівних копій (архівних витягів) рішень виконкому і  сесій про підтвердження
майнових прав тощо. 

Під час роботи з архівними документами вибірково проведені ремонтні роботи справ з
кадрових  питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в  кількості  27  одиниць
зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру. 

За  направленнями  головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Херсонській
області  протягом  місяця  проведено  2  звірки  відповідності  даних  первинних  документів
даним архівних довідок про стаж роботи та заробітні плати, виданих для нарахування пенсій.
В ході звірок порушень не виявлено.

Про роботу управління праці та соціального захисту населення за грудень 2020 повідомляємо
наступне.

За грудень місяць 2020 року відділом державних соціальних допомог:
прийнято особових справ – 260;
прийнято заяви з сайту Міністерства – 19;
призначено: державних допомог – 379, субсидій – 180;
зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС – 68, ПФУ – 37;
зроблено запитів до інших УПСЗН – 8;
зроблено запитів до ПФУ – 5;
зроблено запитів до фонду соціального страхування – 7;
зроблено запитів до Центру зайнятості — 3;
зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності – 340 осіб;
надано консультацій –  297;
надано довідок – 108;
надруковано витягів з протоколу рішення комісії – 81;



надано відповідей на скарги: на гарячу лінію – 7, на Департамент – 1, особисто заявнику — 
1;      
зроблено відповідей на контрольні документи: разові – 14, щовівторка — 8, щочетверга – 5, 
щомісячні – 5, щороку — 1, ОДА — 4; 
звіт на ДФС по отримувачам допомог – на 949 осіб;
списано в архів – 3101 особові справи;
оброблено особові справи, які надійшли з Центру – 483 особові справи;
підготовлено особових справ по запиту в інші управління – 2;
сформовано реєстрів по субсидії – 107;
введено в дію нових тарифів – по 5 підприємствам;
зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено – 10 субсидій, відновлено – 10 субсидій;
зроблено перерахунок субсидій: в автоматичному режимі – 791, в ручному режимі — 4;
Активна база отримувачів: субсидії ЖКП – 4415 осіб, субсидії СГТП –247, державних 
допомог –  2299 осіб.

У листопаді 2020 року особи, зареєстровані в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, в
м.Каховка не реєструвалися та довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи не
отримували.  На даний час на обліку в перебуває 162 сім’ї, в яких 233 особи, у тому числі:
          - осіб, переміщених з Донецької та Луганської областей – 200;
          - осіб, переміщених з АР Крим – 33 осіб; 
Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб:
          - працездатного віку – 94;
          - дітей — 48;
          - інвалідів — 13;
          - пенсіонерів за віком – 78.
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 коронавірусної хвороби” від 30.03.2020 № 540-
IX,  в  управлінні  не  здійснюються  заходи  по  скасуванню  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 грудень – 278 935,02 грн.:
- Забезпечення перевезення – 175 000,00;
- Компенсація  на  проїзд  пільгових  категорій,  –  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 2 000,00;
- Пільги на послуги зв’язку  - 8 797,41;
- Зубопротезування пільгових категорій –11 645,00;
- Виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги – 3 627,30;
- Стипендія УБД, яким 90 і більше років – 1000,00;
- Матеріальна допомога –62650,00;
- Виплата пільг почесним громадянам міста –  960,78;
- Адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО – 12000,00;
- Пільги на послуги зв’язку  особам з інвалідністю по зору – 1254,53.

По державному бюджету профінансовано за грудень – 12 937 775,92 грн.:
- Допомога сім’ям з дітьми – 5 228 390,42;



- Надання  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо  переміщеним  особам  для
покриття  витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату  житлово-комунальних  послуг  –
73 727,45;
- Придбання технічних засобів реабілітації та санаторно- курортне лікування для осіб з
інвалідністю –     911 612,94;
- Матеріальна допомога особам з  інвалідністю  та малозабезпеченим –       3 538,00
- Санаторно – курортне дітей з ДЦП – 19 100,00;
- Субсидія, пільги – 6 657 114,64;
- Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(Санаторно- курортна путівката відшкодування за відпустку ЧАЕС) – 3097,04;
- Санаторно- курортна путівка та психологічна реабілітація  учасників АТО – 23517,00.
- Матеріальна  допомога військовослужбовцям,  звільненим  з  строкової  служби  –  17
678,43;
-
За грудень 2020р. управлінням укладено 40   договорів, підготовлено 290   платіжних доручень,
81   фінансових та юридичних зобов’язань  .   По фінансуванню допомог сім’ям з дітьми  , пільгам
і субсидіям   проводяться платежі по 10 банкам та пошту (в місяць кошти проводяться у два
періоди,  за  кожний період набирається по    12  5  платіжних доручень,  фінансові  і  юридичні
зобов’язання)

Станом на 01.12.2020 до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги
знаходиться 6640 осіб, із них: ветеранів війни 679 осіб, учасників війни 167 осіб.
На  обліку перебувають 209 ветеранів війни, які приймали участь в АТО та ООС, а саме: 203 -
учасника бойових дій, 5 – осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в АТО та
ООС, 1 учасник війни, 15 – сімей загиблого (померлого) учасника бойових дій.
Нарахована адресна грошова допомога на тверде паливо та скраплений газ                 у грудні
2020 році 2 особам на суму 4041,00грн (всього 35 особам на суму  60913,00 грн).

У  грудні   2020  року  переведено  всіх  пільговиків  за  послугою  газопостачання  з  ТОВ
«Херсонрегіонгаз»  на  ТОВ  ГК  «Нафтогаз  України»»  («остання  надія»),  змінено  в
електронних  картках  різновиди  послуг,  тарифи  та  здійснено  нарахування  за  новим
постачальником природнього газу. 

Змінено тарифи та різновиди щодо зміни постачальника природного газу 854 пільговикам. 
Нараховані пільги на житлово-комунальні послуги з:

- держбюджету 801 особі на суму 687146,24грн.;
- міського бюджету почесним громадянам міста 960,78 грн.

У  2020 році нарахована щорічна допомога до 5 травня 705 особам на суму 882795,00 грн.

Переведено отримання пільг на готівкову грошову форму 21 особам.         Здійснений обмін
інформацією між інформацією в ЄДАРП та підприємствами – надавачами послуг (всього 98
організацій).

Прийнято та відпрацьовано 20 заяв щодо зміни постачальника газу. 

Отримано від УСЗН Каховської РДА 1900 особових справ пільговиків.
Закрито особових справ у зв’язку зі смертю та вибуттям в інший район – 132 справи.
Зроблений наказ на закриття особових справ пільговиків, які померли в листопаді 2020 року.
Прийняті та занесені до ЄДАРП декларації доходів пільговиків – 15 справ.



Відкориговані довідники в ЄДАРП – 115 різновидів та тарифів.
Надано 3 статті на сайт Каховської міської ради та фейсбук .
Відкориговані 450 особистих карток пільговиків в ЄДАРП.
Надана  роз’яснювально–консультативна  інформація  щодо  отримання  пільг  на  житлово-
комунальні послуги у грошовій формі – 276 особам.
Надано  довідок:  багатодітним  сім’ям  для  отримання  ДСД  –  11  осіб;  пільгове
зубопротезування  –  2  довідки.

Розроблений   та  затверджений  рішенням  Каховської  міської  ради  від  22.12.2020  №  76/3
проект  Міської  програми  щодо  забезпечення  компенсаційних  виплат  на  пільговий проїзд
автомобільним  транспортом  окремим  категоріям  громадян  на  автобусних  маршрутах
загального користування «Поліклініка-Лікарня», «ЦСК – вул.Першотравнева» на 2021 рік».
Надано 2 відповіді на “Урядову гарячу лінію”.

За  інформацією  Головного  управління  статистики  у  Херсонській  області  згідно
державних статистичних спостережень за ф. № 1-ПВ (місячна) станом на 01.12.2020
року по місту Каховка заборгованість із виплати заробітної плати складає 15270,0 тис.
грн.  (641  особа),  яку  має  одне  підприємство  міста:  ПрАТ  «Каховський  завод
електрозварювального устаткування», сума боргу – 15270,0 тис. грн. (641 особа).
За  інформацією  голови  правління  ПрАТ  «КЗЭСО» борги  із  виплати  заробітної  плати  на
підприємстві існують через затримку оплати покупців за поставлену продукцію.
При перших надходженнях коштів на розрахункові рахунки підприємства заборгованість із
заробітної плати перед працівниками буде повністю погашена.

Станом на  28.12.2020  року  робочою групою щодо  легалізації  оплати  праці  та  зайнятості
населення було перевірено 395 приватних підприємців міста, виявлено 39 підприємців, які
порушували  норми  трудового  законодавства,  складено  24  акта.  Управлінням  праці  та
соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства виявлених
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 донараховано: 
 податку з доходів фізичних осіб – 45413,2 грн;
 військовий збір – 3839,6 грн.;
 єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності - 3336,20 грн.;
 ЄСВ –60869,88 грн.;
 всього – 113458,88 грн.

Згідно  з  трудовим  законодавством  оформлено  25  найманих  працівників,  залучено  до
реєстрації 3 приватних підприємців.
У 2020 році зареєстровано 17 колективних договорів та 9 зміни до них.

Прийнято участь у двох судових засіданнях щодо позовних заяв про стягнення сум грошових
допомог.
Проведено чотири засідання комісії з розгляду матеріалів про припинення або поновлення
надання соціальної допомоги.
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  грудня  з
підприємствами укладено  17  двосторонніх   договорів  на  забезпечення  ТЗР  31  особи (95



одиниць) на суму 102 444,00 грн. та 13 тристоронніх договорів на забезпечення засобами для
пересування та протезно-ортопедичними виробами 13 осіб на суму 456 322,24 грн..
Сплачено кошти по 37 двосторонніх та 28 тристоронніх договорах  на забезпечення засобами
реабілітації 108 осіб, на суму 911 612,94 грн.

Прийнято, оброблено пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби від 15 осіб,
замовлено 52 одиниці технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів; до
ЦБІ внесено відповідні доповнення. 

Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  до  банківських  установ,  до  Укрпошти,
інформацію для Міністерства фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати
стипендії  11  особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  які  досягли  90-річного  віку  в  сумі
1100,00 грн.,  а  також  щомісячної  виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 12,0
тис.грн. 

Проведено  виплату  компенсації  проїзду  один  раз  на  рік  автобусним   транспортом  двом
особам 2 категорії з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
в сумі 1500,00 грн.

Відшкодовано  підприємству  міста  компенсацію  за  додаткову  відпустку  одного  ліквідатора
аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії, в сумі 3097,04 грн.

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня
2020  року,  проведено  покладання  квітів  до  пам'ятного  знаку  жертвам  Чорнобильської
катастрофи на Алеї Пам’яті.

До новорічних свят видано 21 подарунок дітям, які знаходяться на обліку управління, віком
від 3 до 14 років.

Видано посвідчення “Член сім‘ї померлого ветерана війни” одній особі.

4  малозабезпеченим особам призначено  матеріальну  допомогу  з  Державного  бюджету  на
суму 3,5 тис. грн., підготовлено реєстри до Державної казначейської служби та банківських
установ, інформацію для Міністерства фінансів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309 «Про
затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для
здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» зі змінами, послуги з реабілітації  отримала 1
дитина з інвалідністю на суму           13,4 тис. грн. Відшкодовано вартість наданих послуг
реабілітаційним установам у сумі 32,5 тис.грн.

Завершено  роботу  по  наданню  послуг  санаторно-курортного  лікування  та  проходження
психологічної реабілітації учасникам АТО у 2020 році. 

Станом на 31 грудня 10 учасників АТО отримали послуги з психологічної реабілітації,  10
установам відшкодовано вартість наданих послуг  у сумі  115,3  тис.  грн.;  4  учасника АТО
отримали послуги з санаторно-курортного лікування, санаторіям перераховано 46,4 тис.грн.
за надані послуги.

Проведено перевірки за правильністю та своєчасністю призначення та перерахунку пенсій
Каховським відділом обслуговування громадян (сервісним центром) ГУ ПФУ в Херсонської
області  по 72 пенсійних справах.



Проведено перевірку правильності виплати допомоги  на поховання 54 осіб на суму 371,3
тис. Грн.

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 грудня 2020 року прийнято 34 заяви від
жителів міста. Проведено 3 засідання комісії. Призначено допомогу: на лікування - 30 особам
на суму 162,7  тис.  грн.,  на поховання -  4 особам на суму  12,0 тис.грн. Підготовлено: 2
протоколи  засідання  комісії,  3  проекти  розпоряджень  міського  голови  на  виплату
вищевказаних допомог, 7 реєстрів виплат до Міністерства фінансів України, 7 відомостей на
виплату матеріальної допомоги через банківські відділення. 

Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 164 особам, з них:
- 17 особам - з питань соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
-  71 особі  - з питань надання матеріальної допомоги;
-  3  особам - з питань пенсійного забезпечення;
-  9 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
-  4 особам - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
-  37 особам - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
- 5 учасникам АТО з питань санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації,

професійної адаптації.

Протягом  грудня  місяця  відділом  відпрацьовано  88  контрольних  документів,  з  них:
щотижневі — 6, щомісячні -  35, разові — 21, щоквартальні — 26.

Підготовлено 9 відповідей на письмові звернення громадян.
Підготовлено 3 проекти розпоряджень міського голови та 1 проект рішення сесії міської ради
щодо внесення змін до міської програми соціального захисту на 2021 рік та розміщено на
офіційному сайті територіальної громади м.Каховка.        
На  офіційний  сайт  Каховської  громади  та  до  мережі  Фейсбук  надано  5  інформаційних
повідомлень  з  питань  соціального  захисту  осіб  з  інвалідністю  та  осіб,  постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Станом на 01.12.2020 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
перебуває 256 багатодітних сімей, в яких налічується 885 дітей. З початку року видано 53
посвідчення батькам багатодітних сімей та 87 посвідчень дітям.
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