
Щомісячний звіт 
про роботу виконавчих органів Каховської міської ради

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

за грудень 2021 року

            Працівниками  архівного  відділу протягом  грудня  2021  року  виконано  наступну
роботу:
     Відповідно до наказу Державної архівної служби України від 10.11.2021 р. № 132  «Про
внесення  змін  до  форм  планової  і  звітної  документації  та  порядок  їх  складення» до
державного архіву Херсонської області надано звіт роботи за 2021 рік та план роботи на 2022
рік архівного відділу.  
     На  виконання Правил  організації  діловодства  та  архівного  зберігання  документів  у
державних  органах,  органах  місцевого  самоврядування,  на  підприємствах,  в  установах  і
організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5,
велась робота по формуванню номенклатур справ на 2022 рік установ - джерел формування
Національного  архівного  фонду  та  інших  підприємств,  які  функціонують  на  території
громади.
     Проведене засідання експертної комісії, на якому розглянуто номенклатури справ на 2022
рік самостійних структурних підрозділів Каховської міської ради (всього 6 установ). 
     За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  37  запитів  соціально  -  правового
характеру і 7 тематичних запитів. На виконання запитів підготовлено та надано 131 довідку
соціально - правового характеру, в тому числі: 85 довідок про підтвердження стажу роботи,
42  довідки  про  розмір  заробітної  плати  та  4  довідки  про  відсутність  документів.  На
виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 8 архівних копій (архівних витягів)
рішень сесій і виконкому 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  30  одиниць
зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру.
     За направленнями головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
проведено 5 звірок відповідності даних первинних документів, даним архівних довідок про
стаж роботи та заробітні плати, виданих для нарахування пенсій. В ході звірок порушень,
через які виникли спори та перерахування пенсій, не виявлено.

            Протягом грудня 2021 року діяльність відділу ведення державного реєстру виборців
була спрямована на виконання покладених на нього завдань відповідно до положення про
відділ, а саме:
     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,  Каховським  міськрайонним
відділом  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану,  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 - 99 осіб;
     - за відомостями щодо зняття з реєстрації - 163 особи;
     - за відомостями щодо зміни ПІБ - 13 осіб;
     - за відомостями щодо досягнення 18 років - 55 осіб;
     - за відомостями щодо померлих - 92 особи;
     - за переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців - 14 осіб.



     В  межах  візуального  та  автоматизованого  контролю  за  повнотою  та  коректністю  бази
даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 35 осіб. 
     Направлено 3 запити до суб’єктів подання відомостей, за результатами опрацьовано 30
записів.
     Знищено дані Реєстру щодо 73 виборців, термін зберігання яких минув.
     Проведено 32 накази керівника відділу в електронному вигляді.
     Опрацьовано  1  запит  від  Каховського  РВ  УДМС  щодо  реєстрації  осіб  з  тимчасово
окупованих територій.
     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 1001 заяву, з яких:
     - реєстрація права власності  на нерухоме майно - 601;
     - інше речове право (договори оренди) - 400;
     - підготовлено 2 заперечень по судам різних інстанцій;
     - обтяження - 3.
     З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - усього
подано та оброблено 129 заяв про надання адміністративних послуг, з них для проведення
державної реєстрації:
     - змін до відомостей про юридичну особу - 32;
     - фізичної особи підприємцем - 6;
     - змін до відомостей про фізичну особу  - підприємця - 25;
     - припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця - 31;
     - реєстрація спрощеної процедури припинення юридичної особи - 27;
     - реєстрація створення юридичної особи - 2.
     Додатково:
     - підготовлено 1 заперечення по судам різних інстанцій;

     - видано 4 витяги з ЄДР; 
     - надано 2 пакета копій документів, що містяться в реєстраційних справах;
     - оброблено 270 реєстраційних справ у паперовому вигляді;
     - направлено 35 реєстраційних дій до інших суб’єктів державної реєстрації;
     - отримано 80 реєстраційну дію від інших суб’єктів державної реєстрації.

     За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій
надійшло - 67000,00 грн.

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

     Підготовлено:
     Рішення сесії Каховської міської ради:
     - Про  програму  економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  Каховської
територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету);
     - Про внесення змін та 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» (чергове та позачергове засідання);
     - Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022
рік.



     Рішення виконавчого комітету Про комплекс заходів щодо реалізації ялинок та охорони
хвойних насаджень від вирубування у передноворічний період 2022 року.
     Аналіз  надходження  місцевих  податків  до  бюджету  громади  в  розрізі  старостинських
округів за період з січня по грудень 2021 року.
     Проект  положення про конкурс на кращого підприємця та підприємство громади.
     МЕМОРАНДУМ  про  співпрацю  та  взаємодію  між  Каховською  міською  радою
Каховського  району  Херсонської  області,  Каховською  державною  податковою
інспекцією Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці
Крим  та  м.  Севастополі  та  радою  підприємців  Каховської  міської  територіальної
громади.
     Подання на кращих платників податків Каховської міської територіальної громади.
     6 листів - відповідей юридичним та фізичним особам, виконавчим органам влади,
на  запити  на  публічну  інформацію,  депутатські  запити,  колективні  звернення  та
інНадано додаткову інформацію з економічного профілю громади представникам держ.аудит
служби.
     Спеціалістами відділу прийнято участь у он-лайн заходах:
     - 02.12.2021  р.  в  13-му  Baltic  Business  Forum  «Асоціація  інвестиційно-привабливих
громад»;
     - 02.12.2021 р. семінар ПРООН впровадження Цілей Сталого Розвитку на рівні областей;
     - 04.12.2021 р. інтегроване управління земельними і водними;
     - 06.12.2021 р вебінар Асоціації міст України з теми: «Зміни податкового законодавства на
2022 рік: що отримають громади за пропозиціями АМУ;
     - 08.12.2021  р.  1-й  Форум  фінансистів  муніципалітетів  України  щодо  залучення
фінансування та інструменти соціально-відповідального інвестування;
     - 07- 08.12.2021р. міжнародне Експертне Обговорення Програми «U-LEAD з Європою» в
рамках конференції «Міжнародне експертне обговорення 2021: «Партнерство для розвитку»;
     - 08.12.2021  Особливості  застосування  ІАС  "LOGICA"  під  час  підготовки  проектів
місцевих бюджетів (консультація Херсонського регіонального офісу Програми «U-LEAD з
Європою»);
     - 09.12.2021  Порядок  розробки  та  затвердження  місцевих  програм  (консультація
Херсонського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою»);
     - 10.12.2021  Порядок  розробки  та  затвердження  місцевих  програм  (консультація
Херсонського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою»);
     - 13.12.2021  р.  «Бюджет  -  2022:  новації  податкового  та  бюджетного  законодавства».
Херсонське регіональне відділення Асоціації міст України;
     - 15.12.2021  р.  «Бюджет  участі  як  інструмент  залучення  громадськості  до  бюджетного
процесу» (консультація Херсонського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою»);
     - 16.12.2021 Огляд актуальних конкурсів проєктів, грантів, та програм для територіальних
громад.  Актуальні  питання  з  організації  проєктної  діяльності  в  громаді  та  залученню
інвестицій  (консультація  Херсонського  регіонального  офісу  Програми  «U-LEAD  з
Європою»).
     - 17.12.2021  року  всеукраїнський  круглий  стіл "Пенсійна  реформа.  Накопичувальна
система - чи є альтернатива?"
     - 17.12.2021 р засідання робочої групи з охорони культурної спадщини Тачанка;
     - 23.12.2021  р.  завершальний  вебінар  «Державна  підтримка  значних  інвестицій:
можливості для громад»;
     -  онлайн захід у форматі case study "ІНВЕСТИЦІЇ БЕЗ ПІДТРИМКИ ГРОМАДИ – ЦЕ
(НЕ)МОЖЛИВО?".-  02.11.2021  р.  в  Ініціативі  з  проєктів  муніципального  партнерства
«Підтримка  проєктів  місцевого  розвитку  регіонального  значення»  яка  впроваджується
Програмою «U-LEAD з Європою». «Галузеві особливості проєктів: МСБ та бізнес парки»,
«Галузеві особливості проєктів: Туризм та відпочинок» (з 9.00 до 18.00);



     Виконана  робота  по  підготовці  “Домашнього  завдання”  після  другого  та  третього
семінарів в рамках участі Каховської міської територіальної громади в ініціативі “Громада,
дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу в громадах”.
     Видано погодження на реалізацію ялинок на території громади.
     Проведено:
     - звірку взаємних розрахунків з ТОВ “АТБ -Маркет” за договорами № 168,169,170,171, які
ліквідуються. Згідно акту перевірки №1 від 13.12.2021року за ТОВ “АТБ -Маркет” рахується
переплата в сумі 14307,69 грн. Підготовлено подання на повернення надміру зарахованих до
бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету;
     -  аналіз надходжень податків до бюджету міської територіальної громади в розрізі
старостинських округів станом на 01.12.2021 р.;
     - звірку виконання фінансових планів комунальними підприємствами міста;
     - звірку  платежів  з  податковою  службою  зі  сплати  місцевих  податків  (орендної
плати за землю та земельного податку на території громади). Інформацію зі списками
боржників направлено до старост та квартальних для проведення подальшої роботи.  
     24.12.2021 прийнято участь у робочій групі з брендінгу міста.
     На сайт міської ради викладено 2 інформаційні статті до уваги суб’єктів підприємництва
та на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.     
     Надано до відділу архітектури список боржників по розрахунку з реклами станом
на 01.12.2021 р.
     Рознесено  виписку  з  Казначейства  по  платникам  за  розташування  рекламного
засобу. Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування
рекламних засобів з ТОВ “АТБ -Маркет”, ФОП Пісьміченко В.В., ФОП Тоткало О.В.,
ФОП  Садовой  СС,  ТОВ  “Авто  Плаза”  та  роботу  по  погашенню  заборгованості  зі
сплати за користування рекламними засобами.     
     Прийнято участь у конкурсі молодіжних соціальних проектів та програм.     
      Заповнено та подано анкету для громад в рамках програми співпраці МАОМС «Асоціація
інвестиційно-привабливих громад» та Українсько-Швейцарської Бізнес Асоціації (USBA).
     Систематичне  виконання  завдань  розпоряджень,  доручень  та  листів  Херсонської
обласної державної адміністрації. 
     За грудень 2021 р. виконано 28 контрольних завдань Херсонської ОДА     
     Організація  фут  кортів  під  час  проведення  святкових  заходів  щодо  відкриття
новорічних ялинок 19.12.2021 та 25.12.2021.
     Щотижня працівники відділу приймали участь у рейдах по боротьбі зі стихійною
торгівлею,  ковід-патрулях,  щомісяця  -  в  засіданні  адміністративної  комісії  при
виконавчому комітеті Каховської міської ради.
 
            Відділом з питань депутатської діяльності у грудні 2021 року проведено наступну 
роботу:
     Підготовлено:
     - Розпорядження  міського  голови  №  254-р  від  14.12.2021  року  «Про  скликання  22
позачергової  сесії  міської  ради  VІІІ  скликання»  із  зазначенням  часу  скликання,  місця
проведення і з проєктом порядку денного та оприлюднено на офіційному веб-сайті міської
ради;
     - Розпорядження міського голови № 255-р від 14.12.2021 року «Про скликання 23 сесії
міської ради VІІІ скликання» за 10 днів до її проведення із зазначенням часу скликання, місця
проведення і з проєктом порядку денного та оприлюднено на офіційному веб-сайті міської
ради;
     -  Розпорядження  міського  голови  №  265-р  від  20.12.2021  року  «Про  скликання  23
позачергової  сесії  міської  ради  VІІІ  скликання»  із  зазначенням  часу  скликання,  місця
проведення і з проєктом порядку денного та оприлюднено на офіційному веб-сайті міської
ради;



     - Розпорядження  міського  голови  № 269-р  від  22.12.2021 року  «Про  внесення  змін  до
розпорядження міського голови від 14.12.2021 року № 255-р «Про скликання 23 сесії міської
ради VІІІ скликання» з внесенням змін і доповнень та оприлюднено на офіційному веб-сайті
міської ради;
     - до проведення спільне засідання депутатських комісій до 22 позачергової сесії міської
ради на розгляд було винесено 5 проєктів рішень;
     - до проведення засідання 22 позачергової сесії, на порядок денний виносилося 5 проєктів
рішення.  Прийнято  5  рішень.  Після  підписання  міським  головою  рішень,  забезпечено
невідкладне  оприлюднення їх електронної копії на офіційному веб-сайті «Каховської міської
територіальної  громади»  та  офіційному  Веб-порталі  відкритих  даних,  а  завірені  копії
направлено вказаним адресатам;
     - до проведення спільне засідання депутатських комісій до 23 позачергової сесії міської
ради на розгляд було винесено 2 проєкти рішення;
     - до проведення засідання 23 позачергової сесії, на порядок денний виносилося 2 проєкти
рішення.  Прийнято  2  рішення.  Після  підписання  міським  головою  рішень,  забезпечено
невідкладне оприлюднення їх електронної копії на офіційному веб-сайті «Каховської міської
територіальної  громади»  та  офіційному  Веб-порталі  відкритих  даних,  а  завірені  копії
направлено вказаним адресатам.
     Проєкти рішень міської ради включені до порядку денного чергової 24 сесії міської ради
було надіслано депутатам для ознайомлення на їх електронні поштові скриньки за три дні до
проведення спільного засідання депутатських комісій; 
     - підготовлено до проведення спільне засідання депутатських комісій до 24 сесії міської
ради на розгляд було винесено 109 проєктів рішень;
     - за  результатами  засідання  постійних  депутатських  комісій  оформлено   доручення
начальнику відділу комунального майна та землі;
     - підготовлено до проведення засідання 24 чергової сесії, на порядок денний виносилося
111 проєктів рішень, 4 з яких було знято з голосування на доопрацювання. Усього розглянуто
107 проєктів рішень, з яких 33 не прийнятих.
     Після  підписання міським головою рішень,  забезпечено невідкладне  оприлюднення їх
електронної копії  на офіційному веб-сайті «Каховської міської територіальної громади» та
офіційному Веб-порталі відкритих даних, а завірені копії направлено вказаним адресатам у
кількості 201 екземпляр на 367 аркушах.

            В грудні  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  3 рейди, спрямованих на виявлення правопорушень, виходячи з наявних
повноважень,  під  час  яких  проведені  профілактичні  бесіди  з  7  фізичними  особами  -
підприємцями  та  мешканцями  міста,  винесено  2  приписи  щодо  усунення  виявлених
порушень;
     - складено  8  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 влаштування сміттєзвалищ у не відведених
для  цього  місцях  та  біля  міських  контейнерів  для  вивозу  ТПВ,  відмова  від  укладання
договорів з спеціалізованим підприємством КП “КТП” про вивіз твердих побутових відходів.
     На виконання розпорядження Каховського міського голови від 15.06.2021 р. № 125-р «Про
створення  робочої  групи  по  боротьбі  з  стихійною  торгівлею  та  з  контролю  діяльності
об’єктів сезонної та виїзної торгівлі» в складі робочої групи прийнято участь у проведенні 3
рейдів,  під  час  яких  з  громадянами  проведено  інформаційно  -  профілактичні  бесіди  про



неприпустимість  здійснення  підприємницької  діяльності  без  реєстрації  та  в  місцях,  не
відведених для торгівлі.
     На виконання розпорядження Каховського міського голови від 18.03.2020 р. № 50-р «Про
створення тимчасової комісії для здійснення контролю стану виконання попереджувальних
заходів  в м.  Каховка» співробітниками відділу в  складі  комісії  було проведено 3 рейди в
центральній  частині  міста  та  мікрорайоні  Світлово,  під  час  яких   було  перевірено  стан
виконання заборон  суб’єктами господарювання в сфері торгівлі та громадського харчування,
передбачених  Постановою  КМУ  від  09  грудня  2020  року  №  1236,  перевірено  COVID-
сертифікати у персоналу та відвідувачів кафе, ресторанів, кав’ярень та надано інформаційні
рекомендації  щодо  дотримання  правил  та  умов  праці  під  час  карантину,  зумовленого
короновірусною інфекцією.

            Відділом містобудування та архітектури протягом грудня 2021 року:        
     - підготовлено та прийнято 2 рішення виконкому;
     - підготовлено та прийнято 2 рішення сесії міської ради;
     - підготовлено 1 розпорядження міського голови;
     - підготовлено та зареєстровано 4 накази щодо присвоєння адресних номерів та внесено
дані до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; 
     - розглянуто  звернень:  від громадян міста - 34, від юридичних осіб - 22;
     - підготовлено  та  зареєстровано  в  Єдиній  державній  електронній  системі  у  сфері
будівництва містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для пректування
обʼєктів будівництва — 3;
     - підготовлено  та  зареєстровано  в  Єдиній  державній  електронній  системі  у  сфері
будівництва лист про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки для проектування об’єктів будівництва - 1
     - підготовлено  та  зареєстровано  в  Єдиній  державній  електронній  системі  у  сфері
будівництва будівельних паспортів забудови земельної ділянки - 3;
     - підготовлено та видано 4 довідки про відсутність забудови;
     - підготовлено  та  видано  8  витягів  з  містобудівної  документації  для  розробки
землевпорядної документації;
     - видано 8 ордерів на проведення земляних робіт;
     - проведено 8 перевірок з виходом на місце по виконанню земляних робіт;
     - опрацьовано  35  контрольних  документи,  які  надійшли  від  Херсонської  обласної
державної адміністрації;     
     - проведено  комісійне  обстеження  2  рекламоносіїв  на  відповідність  технічним  та
естетичним вимогам з фотофіксацією;
     - проведено засідання робочої групи по соціальній рекламі;
     - проведено  комісійне  обстеження  одного  самовільно  встановленого  рекламоносія  на
предмет його демонтування;
     - проведено засідання  комітету  щодо  забезпечення  доступності  осіб  з  інвалідністю  та
інших маломобільних груп населення до обʼєктів соціальної та інженерно  -  транспортної
інфраструктури м. Каховки;
     -  здійснено 3  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 символики»);
     - проведено інвентаризацію рекламоносіїв на території Каховської міської територіальної
громади;
     - підготовлені  та  направлені  листи  до  власників  рекламоносіїв,  щодо  порушення
законодавства про рекламу. .

             Відділом  комунального  майна  та  землі у  грудні  2021  року  проведено  наступну
роботу:



     - підготовлено 80 проектів рішень сесії міської ради;
     - підготовлено та надано 78 відповідей на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб;
     - підготовлено 3 договори оренди землі, додаткових угод до договорів оренди земельних
ділянок;
     - підготовлені  матеріали для проведення земельних торгів  з  набуття права оренди на 8
земельних ділянок;
     - підготовлені  матеріали  по  3  земельним  ділянкам  для  проведення  конкурсу  з  відбору
суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки земельних ділянок;
     -підготовлено  2  пакети  матеріалів  по  продажу  земельних  ділянок  несільськогоспо-
дарського призначення для оформлення нотаріальної угоди на земельну ділянку;
     - замовлено та отримано:
     - 43 Витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
     - 5 Витягів про державну реєстрацію земельних ділянок;
     - 40 Витягів про надання відомостей з Державного земельного кадастру.
     Поставлено на облік 2 громадянина по виділенню земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку,  а  саме учасники бойових дій  які  безпосереднь  брали
участь у АТО;
     - 1 громадянина поставлено на облік по виділенню земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;
     - постійно приймаються громадяни та юридичні особи по земельним питанням.

             Протягом  грудня  2021  року  відділом  міського  господарства,  благоустрою,
надзвичайних ситуацій було проведено наступну роботу:
     Відпрацьовано 180 контрольних документа, розглянуто та дано відповіді на 19 звернень
від  мешканців  міста  та  депутатів  міської  ради.  Надіслано  3  листи  (телефонограм).
Підготовлено 6 проєктів  рішень виконавчого комітету Каховської  міської  ради,  5 проєктів
рішень сесії Каховської міської ради, 2 розпорядження міського голови, 2 доручення міського
голови  та  4  доручення  секретаря  міської  ради.  Складено  2  протокола  засідання  комісії  з
визначення  громадян,  які  мають  право  на  фінансову  допомогу  для  встановлення
індивідуального  опалення  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  Каховської  міської  ради.
Проведено 3 засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС. Прийнято участь у 5 селекторних
нарадах щодо шляхів розвитку області та засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
Проведено 17 рейдів в складі COVID - патрулів.
     Координувались  роботи  комунальних  підприємств  щодо  подолання  наслідків  негоди.
Надана допомога у підготовці та проведені новорічних свят. Здійснювались об’їзди по місту з
метою дотримання благоустрою.
     Спеціалістами  відділу  прийнято  участь  у  засіданні  адміністративної  комісії, у  складі
тимчасової  комісії  для  здійснення  обстежень  підприємств  питного  водопостачання  та
водовідведення  на  території  Каховської  міської  територіальної  громади  та  забезпечення
організації проведення лабораторних методів дослідження питної води.
     Протягом звітного періоду працівниками відділу постійно надавались усні  роз’яснення
мешканцям міста з житлово - комунальних питань.
     Здійснено обстеження дерев по зверненням за наступними адресами: вул. Козацька, 4 , пр.
Європейський, 22, пр. Європейський, 24 (д/с Джерельце, д/с Оленка), вул. Першотравнева, 27
та складено відповідні акти обстеження зелених насаджень.
     Функціонування  Каховської  міської  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної
системи  цивільного  захисту,  всіх  її  служб  та  підрозділів  у  режимі  надзвичайної  ситуації
подовжено до 31 березня 2022 року. 
     З  06  грудня  2021  року  на  території  Каховської  територіальної  громади  встановлений
«жовтий» рівень  епідемічної  небезпеки.  Карантинні  заходи  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»(зі змінами) виконуються.
     Продовжується робота щодо проведення рейдів COVID-патрулями (рейдовими групами)
та звітування за результатами перевірки виконання громадянами та підприємствами вимог
протиепідемічного законодавства на території громади, збільшена кількість спільних рейдів
зі службами громади.
     Завершено виконання  заходів осіннього призову 2021 року на військову службу до лав
Збройних Сил України, призвано 38 осіб (100 % плану).
     Проведене підсумкове засідання міської постійної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій. У грудні рішенням комісії затверджено: 
     - встановлення  на  території   Каховської  територіальної  громади   "жовтого"  рівня
епідемічної небезпеки;
     - перелік об’єктів підвищеної небезпеки Каховської міської територіальної громади;
     - звіт про виконання плану основних заходів цивільного захисту Каховської територіальної
громади за 2021 рік;
     - перелік пунктів обігріву громади;
     - звіт  про  виконання  плану  роботи  постійної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при Каховській міській раді за 2021 рік;
     - план  заходів щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків  на території
Каховської територіальної громади у 2022 році;
     - план роботи постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій при Каховській міській раді на 2022 рік;
     - звіт  про  виконання  плану  роботи  постійної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при Каховській міській раді за 2021 рік.
     Проведені  збори  заступника  міського  голови  з  головами  ОСББ,  представниками
громадських об'єднань, служб цивільного захисту, комунальних підприємств міста. Надано
доручення міського голови щодо підготовки захисних споруд цивільного захисту до стану
можливості  використання  за  призначенням,  підготовки  підвальних  приміщень
багатоквартирних  будівель  для  укриття  населення  в  разі  можливого  виникнення
надзвичайних ситуацій або збройних провокацій.

            Протягом грудня 2021 року відділом реєстрації місця проживання осіб було надано
понад 1107 адміністративних послуг. Була проведена наступна робота:
     - зареєстровано місце проживання - 112 особам, в т.ч в м. Каховка - 93; с. Коробки - 7; 
с. Роздольне - 10, с.Малокаховка - 2; 
     - знято з реєстрації місця проживання - 175 особи, в т.ч. м. Каховка - 154, с. Роздольне - 2,
с. Коробки - 8, с. Малокаховка - 10, с. Чорноморівка - 1;
     - оформлено  та  видано  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця  проживання
особи - 710; в т.ч. в м. Каховка - 550, с. Роздольне - 64, с. Малокаховка - 48; с. Коробки - 27; 
с. Чорноморівка - 21;
     -  оформлено та видано довідок про кількість зареєстрованих у житловому приміщенні/
будинку осіб - 110, в т.ч. в м. Каховка - 99, с. Малокаховка - 8, с. Коробки - 1, с.Роздольне - 2;
     - підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої служби,
ВВДРВ на 158 осіб.
    
            Відділ  у  справах  дітей працює  згідно  з  планом  роботи  на  грудень  2021  року.
Протягом звітного періоду спеціалістами відділу:   
     - здійснено прийом громадян у кількості 10 осіб та надано консультації з різних питань
громадянам Каховської міської територіальної громади;
     - відвідано за місцем проживання 18 сімей, 4 з яких спільно з представниками Каховського
ВП ГУНП;
     - прийнято участь у 6 судових засіданнях;



     - виконано 12 контрольних документів;
     - згідно  графіку  та  плану  роботи  проведено  1  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини;
     - підготовлено документи та взято участь у двох засіданнях виконкому Каховської міської
ради; засіданні адміністративної комісії, опікунській раді.
     Для дітей облікових категорій до Новорічних свят надано подарунки.
     16 сімей Каховської міської територіальної громади отримали речову та харчову допомогу.
     Відвідано  КЗ  ХОР  “Центр  соціально-психологічної  реабілітації  “Радість”  та  надано
подарунки вихованцям закладу.
     Надано  звіти  за  2021  рік  до  служби  у  справах  дітей  Херсонської  обласної  державної
адміністрації.

            Відділом у справах молоді та спорту в грудні 2021 року було проведено таку роботу:
     Підготовлено:
     - інформацій на контрольні документи ОДА, РДА та управління фізичної культури, молоді
та спорту ОДА - 15 документів;
     - інформації відділам та управлінням Каховської міської ради - 17 листів;     
     - проекти рішень міської ради - 2;
     - проекти рішення виконкому - 2;
     - проекти розпоряджень міського голови - 5.
     Працівниками відділу взято участь у:
     - засіданні виконкому (14.12.2021);
     - спільному засіданні депутатських комісій (16.12.2021);
     - сесії міської ради (23.12.2021);
     -  засіданні  комітету щодо забезпечення доступності  осіб з  інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
(09.12.2021);
     - спільній нараді представників теплопостачальної організації та бюджетних організацій
щодо організації опалювального сезону 2021/2022 та 2022/2023 (10.12.2021).
    Здійснювалась координація діяльності та проведення робіт щодо утримання у належному
санітарно-технічному  стані  спортивного  комбінату  «Олімпійський»  та  спортивних
майданчиків.
     Проводилось:
     - робота  над  проєктом  Програми  «Молодь» на  2022-2026  роки  онлайн  -  зустрічі,
консультції, пропозиції тощо (до 14.12.2021);
     - робота над проєктом Програми з розвитку українського козацтва на 2022-2026 роки: он-
лайн-зустрічі, консультації, пропозиції тощо (до 14.12.2021);
     - підготовка та проведення (13.12.2021) засідання комісії по призначенню стипендій Кахо-
вської  міської  ради для обдарованої  молоді  Каховської  міської  територіальної  громади на
2022 рік;
     - підготовка та участь (14-15.12.2021) у засіданні комісії щодо визначення переможців кон-
курсу молодіжних соціальних проєктів та програм на 2022 рік;
     -  збір  необхідної  інформації  (від закладів  освіти,  організацій,  підприємств,  організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості тощо) та складання державної статистичної звітності
за формою 2-ФК за 2021 рік (протягом грудня);
     - співпраця з представниками проектних організацій з питань підготовки документів для
виготовлення  проектно-коштористної  документації  по  об’єкту:  «Реконструкція  комплексу
спортивного комбінату «Олімпійський», за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, пл. Меліо-
раторів, 4» (протягом грудня);
     -  співпраця з представниками «Мріємо та діємо» з метою узгодження проектно-кошто-
ристної документації, строків виконання та суми власного внеску громади по об’єкту: «Мо-
лодіжний центр «Пульс» (на базі Каховського міського культурно-методичного закладу);



     - оргкомітет  по  проведенню  ІІ  півфіналу  КВН  Каховської  відкритої  ліги  гумору
(20.12.2021).
     Спільно з іншими відділами та управліннями міської ради, громадськими організаціями та
ініціативними  групами  організовано  та  проведено  фізкультурно-спортивні  заходи (у  тому
числі відрядження спортсменів на змагання обласного рівня):
     - 03-05.12 та 10-12.12.2021 - відбувся чемпіонат Каховського шахового клубу 2021 року (38
учасників);
     - 11.12.2021 -  на каховському с/к «Олімпійський» відбувся відкритий турнір Каховської
МТГ  з  міні-футболу  серед  ветеранів  (60+),  присвячений  Всесвітньому  дню  футболу.  В
змаганнях, організованих відділом у справах молоді та спорту Каховської міської ради, взяли
участь чотири команди: «Каховка», «Статор» (Н.Каховка), «Тарпан» (Н.Сірогози) та «Надія»
(Іванівський  район).  Турнір  проходив  з  дотриманням  відповідних  санітарних  норм  та
протиепідемічних заходів. За підсумками турніру команди зайняли такі місця: І - «Тарпан», ІІ
- «Надія», ІІІ - «Статор», IV – «Каховка». Футболістів-ветеранів привітав каховський міський
голова Віталій Немерець та нагородив призерів турніру почесними кубками та грамотами від
організаторів.
     - 12.12.2021 - на міні-футбольному майданчику с/к «Олімпійський» відбувся традиційний
XVI-й  міжвідомчий  турнір  Каховської  МТГ  з  міні-футболу,  присвячений  пам’яті
А.В.Козловського.  Турнір  проходив  з  дотриманням  відповідних  санітарних  норм  та
протиепідемічних заходів. Цього року в змаганнях, організованих відділом у справах молоді
та  спорту  Каховської  міської  ради,  взяли  участь  чотири  команди:  Каховська  міськрада,
«Динамо»  (відділення  поліції  № 1  Каховського  РВП  ГУНП),  «Медик»  (КНП  «Каховська
ЦМЛ»)  та  «Скіф»  (ГО  «Учасники  АТО  «Скіф»).  Переможцем  турніру  стала  команда
Каховської міської ради, на другому місці – «Динамо», на третьому - «Медик», на четвертому
- «Скіф». Міський голова Віталій Немерець поздоровив призерів та кращих гравців турніру і
вручив їм заслужені нагороди - кубки, медалі та почесні грамоти від організаторів.
     - 19.12.2021 - на с/к «Олімпійський» відбувся відкритий турнір Каховської МТГ з шашок-
64 «Закриття сезону» (13 учасників).
     - 27.12.2021 -  на  с/к  «Олімпійський» відбувся  відкритий новорічний турнір  Каховської
МТГ з шашок-64 на призи Каховської міської шашкової федерації (15 учасників).
     Спільно з іншими відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними
групами організовано та проведено козацькі та молодіжні заходи:
     - прийнято участь у вуличній акції МЦСС з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
(01.12.2021, площа перед ЦУМом).
     - проведення  оргкомітету  по  підведенню  підсумків  ХХ-х  відкритих  міських  змагань
дитячих козацьких організацій на Кубок пам’яті сотника Українського козацтва Станіслава
Панаска (01.12.2021).
     - проведення  кахут-гри  до  Дня  Збройних  Сил  України  серед  представників  козацьких
куренів (03.12.2021).
     - організація та проведення урочистого козацького кола, нагородження переможців та при-
зерів дитячих  козацьких  організацій  на  Кубок  пам’яті  сотника  Українського  козацтва
Станіслава  Панаска та  святкової  ходи  з  покладанням  квітів  до  пам’ятних  знаків  міста
(06.12.2021)
     - 10.12.2021 організація та проведення змагання Відкритого турніру зі спортивної версії
гри «ЩО?ДЕ?КОЛИ?». За підсумками 4-х попередніх етапів право поборотися в суперфіналі
вибороли  такі  команди:  «Ілон  Маск»,  «Самураї»,  «Юра  прощай,  Юра  прости»  та  «Мо-
лодість». Перед початком основного нагородження, команди і гравці були відзначені в «на-
най-най» номінаціях: «Прогрес сезону» - «Ілон Маск»; «Найвеселіша атмосфера в команді» -
«Юра прощай, Юра прости»; «Чемпіонський характер» - «Самураї»; «Найяскравіша гра» -
«Молодість» (Осінній кубок); «Найвлучніша відповідь» - Волков Артем (команда «ТНК», пи-
тання про Столітню війну). В перерві гри старший науковий співробітник Каховського істо-
ричного музею Валентина Чечина провела для учасників та гостей цікаву екскурсію про відо-



браження назви нашого міста «Що в імені твоїм, Каховко?!». Турнір проходив в рамках реалі-
зації  проекту  «Каховський  міський  відкритий  турнір  зі  спортивної  версії  гри  «ЩО?ДЕ?
КОЛИ?», переможця конкурсу молодіжних проектів та програм Каховської міської ради на
2021 рік. 
     - 21.12.2021 організація  та  проведення зустрічі  з  першим заступником міського голови
Галиною Гондаревою «Поговоримо за кавою»
     - 26.12.2021 організація та проведення ІІ  півфіналу на кубок Каховської  Відкритої  ліги
гумору  2020/2021  років  (організатори:  ГО  «Каховська  Відкрита  Ліга  гумору»,  відділ  у
справах молоді та спорту, МЦСС). У грі під назвою «Сміх на голову" взяло участь 3 команди:
«Рука  в  синииці»  (м.  Херсон),  «Хомʼяки» (с.  Антонівка)  та  команда,  яка  до  останнього
моменту  зберігала  інтригу  -  збірна  з  учасників  та  капітанів  різних  команд  під  назвою
«Кинуті» (м.  Спарта  ).  Команди  змагалися  в  чотирьох  конкурсах:  привітання  "Зимовий
фрістайл»; гумористичний тріатлон; відеоконкурс; домашнє завдання "Новорічні історії». У
"домашньому  завданні» влучний  стендап  від  Маринии  Ониськів  підкорив  журі.
Переможцями ІІ півфіналу стала команда "Хомʼяки».
     Розміщено 23 публікацій в ЗМІ: 10 на офіційному сайті Каховської міської територіальної
громади, на сторінці «Каховська міська територіальна громада» в соцмережі «facebook» та 3
публікацій в газеті «Каховська зоря».

            За грудень 2021 року до канцелярії  загального відділу  надійшло  розпоряджень та
доручень голови облдержадміністрації та його заступників, листів від органів вищого рівня
та інших установ в загальній кількості - 1136 од. 
     Прийнято (загальна кількість - 465 од.):
     - звернень громадян - 122 од.,
     - урядова гаряча лінія - 64 од.,
     - депутатських звернень - 13 од.,
     - інформаційних запитів - 13 од.,
     - реєстраційних справ - 16 од.,
     - запитів про реєстрацію місця проживання осіб - 85 од.,
     - матеріальна допомога - 72 од.,
     - судові повістки - 35 од.,
     - службова кореспонденція - 42 од.
     На особистому прийомі міського голови у грудні побувало 3 мешканця громади.    
     Зареєстровано доручень міського голови, планів заходів та графіків - 10.
     Вихідної кореспонденції зареєстровано 838 од., з них було підготовлено та  запакетовано
189  простих  листа  та  68  листів  та  пакети  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 265 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 3 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 35
рішень  виконкому.   Для  членів  виконкому  та  запрошених  роздруковано  560  примірників
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 782 од. 
     Загальним  відділом  постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення  сталої  роботи  та
функціонування управлінь та відділів міськвиконкому. 



     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.;
     - технічне 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);
     - технічне  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. 
     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.    

          Працівниками  управління культури і туризму протягом звітного періоду виконано
наступну роботу:
     Проводилося:
     - планування роботи Управління культури і туризму Каховської міської ради;



     - робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, здача звітів);
     - наради 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 грудня 2021 року
організовано та проведено такі культурно - дозвіллєві заходи: 
     Міський Палац культури «Меліоратор»:
     - 01.12.2021  -  майстер  -  клас  для  учасників   клубів  «Ветеран»,  «Вихідного  дня»   та
народного  любительського  об’єднання   ветеранів  війни  і  праці  «Каховські  зорі»  з
виготовлення новорічно-різдвяних сувенірних виробів;
     - 07.12.2021- урочистий захід до Дня місцевого самоврядування;
     - 19.12.2021 - участь  майстринь народного клубу вишивальниць «Чарівна ниточка»  МПК
«Меліоратор»  у  обласній  виставці  образотворчого  та  декоративно-ужиткового  мистецтва
«Солом’яне  Різдво» та  обласній   культурно -  мистецькій  благодійній   акції   «ДоброДар»
(м.Херсон);
     - 19.12.2021  -  відкриття  міської  Новорічної  ялинки  та  участь  у  Новорічному  ярмарку
сувенірної продукції (Центральна площа міста);
     - 25.12.2021 - відкриття новорічної ялинки на жм Свєтлово  біля ВП МПК «Меліоратор».
     Міський культурно-методичний заклад:
     - протягом місяця в АРТ-Галереї «ПТАХА» - діюча виставка «Мамай мандрує»;
     - 06.12.2021 - відзначення  учасників  конкурсу  робіт  декоративно-ужиткового  та
образотворчого мистецтва «Мамай мандрує Херсонщиною»; Церемонія нагородження до Дня
Волонтера;
     - 06.12.2021 - урочисте козацьке коло до Дня Збройних Сил України;
     - 07.12.2021 - святковий захід до Дня місцевого самоврядування;
    - 07-17.12.2021 - участь у обласній культурно - мистецькій благодійній акції «ДоброДар» та
обласній виставці «Солом’яне Різдво»;
     - 10-28.12.2021 - онлайн - проєкт «Різдво з книгою»;
     - 13-17.12.2021 - майстер - класи по виготовленню новорічних іграшок та прикрас;
     - 15.12.2021-10.01.2022 - онлайн - проєкт «Мелодії Різдва»;
     - 17.12.2021 - новорічна  вистава  «Чарівна  паличка»  до  Дня  Святого  Миколая  від
театральної  студії  Арт  -  хабу  для  дітей  молодшої  вікової  категорії  (за  спеціальними
запрошеннями) та поздоровлення від КМ КМЗ.
     - 19.12.2021 - святковий ярмарок - продаж ялинкових іграшок «ТЕРИТОРІЯ РІЗДВА».
     Міська універсальна бібліотека:
     - 08.12.2021 - до  Всесвітнього  дня  прав  людини  юридичний  лікбез:  «Що  таке
рівноправність?»;
     - 10-14.12.2021 -  до  Всесвітнього дня  прав  людини Правова виставка:  «Молодь:  уроки
права, уроки життя»;
     - 24.12.2021 - з  циклу  заходів  «Літературний  календар  письменників  -  ювілярів»:
Літературне опитування: Чейз у моєму житті»;
     - 12-24.12.2021 - виставка - цитата: «Гюстав Флобер - автор теорії «точного слова» (До
200-річчя від дня народження Гюстава Флобера, французького письменника).
     Каховська школа мистецтв:
     - 05.12.2021 -  урочистий захід  до Міжнародного дня  волонтера та Дня Збройних Сил
України «Мужності й геройства свято»;
     - 11.12.2021 - новорічний онлайн - концерт відділу народних інструментів «Музика нашого
сьогодення»;
     - 16.12.2021 - підведення підсумків конкурсу «Символ року — 2022»;
     - 22.12.2021 - онлайн концерт учнів та викладачів КШМ - «Грудневі зустрічі»;



     - 22.12.2021 - конкурс новорічніх віночків «Новорічна фантазія»;
     - протягом місяця - всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати
мої!».
     Малокаховський сільський будинок культури:
     - 01-21.12.2021 - онлайн привітання «Хай не міліє доброти криниця»;
     - 06.12.2021 - до Дня збройних сил онлайн поздоровлення «Воїне славний лицарю»;
     - 17.12.2021 - розважальна програма для дітей до Дня Святого Миколая «Подарунок від
Святого Миколая»;
     - 30.12.2021 - святковий концерт «Хай буде щедрим Новий Рік».  
     Роздольненський сільський будинок культури:
     - 06.12.2021 - конкурсна - розважальна  програма  «Ми  роду  козацького  нащадки»
присвячена Дню Збройних Сил України;
     - 16.12.2021  -  конкурс  малюнків  на  новорічну  тематику  «Скрізь  ялинки новорічні  вже
прикрасили гілки». 
     Чорноморівський сільський клуб:
     - 01.12.2021 -  до Всесвітнього Дня боротьби зі  СНІДом: онлайн презентація «Скажемо
СНІДу - НІ».
     - 02.12.2021 - до Міжнародного Дня людей з особливими потребами відкриття виставки
малюнків особливих дітей «Моя мрія», нагородження переможців;
     - 02.12.2021 -  участь  у  обласному  проекті  -  створення  «Гастрономічного  Атласу
Херсонщини» - «Гостини в Чорноморівській родині»;
     - 06.12.2021 - онлайн привітання до Дня Збройних сил України «На варті держави»;
     - 06.12.2021 - до Дня Збройних Сил України: турнір з більярду «Динамічна піраміда»;
     - 07.12.2021 - онлайн привітання до Дня української хустки, «Берегиня вроди - хустка»;
     - 14.12. 2021 - до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС: Книжкова виставка «Пам'ять з полиновим присмаком болю»; Онлайн презентація «Над
Прип`яттю шумить»;
     - 15.12.2021  -  до  Дня  святого  Миколая: Створення  фотозони  «Свято  наближається»;
Відкриття онлайн майстерні  «Диво своїми руками»;
     - 29.12.2021  -  до  Нового  року:  Робота  святкової  фотозони  «Резиденція  Діда  Мороза»;
Конкурс виробів «Новорічна прикраса». 
     Сільський клуб села Вільна Україна:
     - 10.12.2021 - новорічний дитячий ранок «Зимова казка»;
     - 19.12.2021 -  дитячий ранок до Дня Святого Миколая «До нас на свято завітав святий
Миколай»;
     - 30.12.2021 - святковий новорічний концерт «Чарівна ніч»;
     - 31.12.2021 - танцювальна вечірка «Карнавал» Новий рік 2022.                          
     Роздольненська сільська бібліотека:
     - 01.12.2021 - до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом - інформаційна година « Його ім’я -
підступний СНІД»;  
     - 06-10.12.2021 - книжкова виставка «Мої права в моїй державі» бібліотека;
     - 08.12.2021 - правовий бумеранг «Умій сказати «НІ»;
     - 09.12.2021 - правова мандрівка Країна «Правдилія»;
     - 10.12.2021 - проблемний діалог «Зупинимо булінг разом» школа;
     - 07.12.2021 - етнографічна  година  до  міжнародного  дня  хустки  «Незбагненне  диво  -
українська хустка»; 
     - 16.12.2021 - бібліомікс «Книги ювіляри 2021»;
     - 20.12.2021 - екокруїз «Заповідними місцями Херсонщини».
     Чорноморівська сільська бібліотека:
     - 29.11.- 03.12.2021 - тематично - інформаційна виставка: «СНІД - загроза людству»;



     - 01.12-08.12.2021  -  тематична  виставка:  «Життєвий  шлях  Миколи  Вороного»  (до  150
років від дня народження) Миколи Кіндратовича Вороного (1871-19380, українського поета,
письменника).
     - 03.12.-07.12.21 -  книжкова  виставка:  «Три  зозулі  з  поклоном»  (до  дня  народження)
Григіра Тютюнника, українського письменника;
     - протягом  місяця  в  бібліотеці  діяла  книжкова  виставка:  «Книги  скаржаться,  книги
дякують»;
     - 10.12.2021 - онлайн презентація: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».
     - 08.12-13.12.2021 - інформаційна виставка: «Я дитина я людина, маю я свої права»;
     - 13.12.2021 - онлайн презентація: «Маю право, маю обов’язки»;
     - 21.12.2021 - бібліотечний урок: «Моя майбутня професія»;
     - 17.12.-24.12.2021  -  тематична  виставка:  «Шокова  терапія»  (до  115  років  від  дня
народження) Джеймса Гедлі Чейза (1906-1985), англійського письменника.
     Бібліотека села Вільна Україна:
     - 01.12.2021 - розповідь про боротьбу зі СНІДом; 
     - 14.12.2021 - виставка книг вшанування пам’яті Чорнобиля «Чорне крило Чорнобиля»;
     - 18.12.2021 - вікторина до зимових свят «Зима іде-свята веде».
     Малокаховська сільська бібліотека:
     -  06-10.12.2021 - до Дня Збройних Сил України виставка «Збройні сили - гарант безпеки
України»;
     Коробківська сільська бібліотека:
     - 01.12.2021 - виставка - застереження «СНІД! Не залишимось байдужими»;
     - 06.12.2021 - до  Дня  Збройних  Сил  України  виставка  -  діалог  «Славні  захисники
Вітчизни»;
     - 10.12.2021 - книжкова виставка «Права людини - найвища суспільна цінність»;
     - 21.12.2021 - бібліотечний новорічний вернісаж «Креативна ялинка».  
   
            Управлінням освіти протягом звітного періоду організовано та проведено наступні
заходи:
     - відбувся  конкурс  -  захист  робіт  Малої  академії  наук   серед  учнів  закладів  загальної
середньої освіти (14-15.12.2021); 
     - в рамках проведення Дня волонтера відбулися волонтерські акції в закладах освіти (до 18
грудня);
     - пройшов  Тиждень  доброчесності  в  закладах  освіти  (за  Методичним  рекомендаціями
Національного агентства з питань запобігання корупції);
     - до Дня Збройних Сил України підбито підсумки змагань козацьких республік в закладах
освіти;
     - відбулися  Міські етапи Всеукраїнських  конкурсів з новорічної флористики «Новорічна
композиція», «Український сувенір» (на базі СЮН);
     - проведений спортивно-масовий захід  «Cool  Games» міський етап Три вікові  групи за
Регламентом (03.12.2021 на базі ДЮСШ );
     - пройшла  перевірка  закладів  освіти  щодо  протипожежної  безпеки  під  час  проведення
святкових передноворічних заходів;
     - з 19.12. по 24.12.2021. - проведено Новорічні свята в закладах освіти.

          У грудні 2021 року управління праці та соціального захисту населення виконало
наступну роботу.
     Протягом звітного періоду відділом державних соціальних допомог:
     - прийнято особових справ - 369;
     - прийнято заяви з сайту Міністерства - 10;
     - прийнято заяв з відділу звʼязку - 1;
     - призначено: державних допомог - 286, субсидій - 336, компенсацій «пакунок малюка»- 9;



     - зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС - 140, ПФУ - 15;
     - зроблено запитів до інших УПСЗН - 20;
     - зроблено запитів до ПФУ - 1;
     - зроблено запитів до фонду соціального страхування - 4;
     - зроблено запитів до Центру зайнятості - 11;
     - зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності - 260 осіб;
     - надано консультацій - 384;
     - надано довідок - 74;  
     - надано відповідей на скарги: на гарячу лінію - 8, на Департамент - 4, особисто заявнику 3
     - зроблено відповідей на контрольні документи: разові - 19, щовівторка - 8, щочетверга - 5,
щомісячні - 8, ОДА - 3;
     - списано в архів - 33 особові справи;    
     - оброблено особові справи, які надійшли з Центру - 456;
     - сформовано реєстрів по субсидії - 118;
     - введено в дію нових тарифів по 5 підприємствам;
     -  зроблено  корекцію  отримувачів  субсидії:  зупинено  -  3  субсидій,  відновлено  -  101
субсидії;      
     - зроблено корекцію особових рахунків отримувачів субсидії - 18;
     - зроблено перерахунок субсидій в автоматичному режимі - 99;
     - перераховано особових рахунків по довідкам відділу персоніфікації - 112;
     - опрацьовано по верифікації Мінфіну - 183 особових справ;
     - оброблено перерахунків особових справ - 1332 розпоряджень.      
     Протягом  грудня  2021  року  особи  з  числа  вимушених  переселенців  з  Донецької,
Луганської областей та окупованого півострова Крим  для взяття їх на облік як внутрішньо
переміщених до управління не зверталися. 
     Станом на 01.01.2022 на обліку в перебуває 171 сім’я, в яких 244 особи, у тому числі:
     - переміщених з Донецької та Луганської областей - 203
     - переміщених з АР Крим - 41
     Серед внутрішньо переміщених осіб:
     - працездатні – 100 осіб, у тому числі отримувачі допомоги сім’ям з дітьми - 11 осіб;
     -  діти - 51 особа;
     - особи з інвалідністю - 12 осіб
     - пенсіонери - 81 особа.
     По місцевому бюджету профінансовано за грудень - 781519,49 грн., з яких:
     - виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги - 68235,90;
     - забезпечення перевезення - 321854,00;
     - забезпечення перевезення дітей з інвалідністю до Таврійського реабілітаційного центру -
49536,00;
     - пільги на послуги зв’язку - 4471,21;
     - забезпечення ліками та зубопротезування пільгових категорій, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 10455,53;
     - стипендія УБД, яким 90 і більше років - 2800,00;
     - матеріальна допомога - 155000,00;
     - матеріальна допомога на поховання - 24000,00;
     - поховання безрідного - 3241,00;
     - виплата пільг почесним громадянам міста -  2518,98;
     - адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО - 15000,00;     
     - адресна грошова допомога матері загиблого в Афганістані сина - 2000,00;
     - соціальне таксі - 4587,65;
     - пільги на послуги зв’язку особам з інвалідністю по зору - 1034,58;
     - відшкодування  МЦПМСД  на  ліки  пільговим  категоріям  громадян,  відповідно  до
програми - 53771,00;



     - надання  коштів  на  відшкодування  ліквідаторам  І  та  ІІ  категорії,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  один  раз  на  рік  вартості  проїзду  міжміським
транспортом до будь - якого населеного пункту - 482,50;
     - придбання новорічних подарунків дітям пільгових категорій - 47943,36;
     - зубопротезування пільгових категорій населення -11328,00;
     - придбання квітів, подарункових наборів, іграшок для проведення Міжнародного дня для
людей з інвалідністю згідно міської програми — 5260,00.
     По державному бюджету профінансовано за грудень - 22513847,72 грн.:
     - допомога сім’ям з дітьми -  5877515,26;
     - надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово - комунальних послуг - 71893,45;
     - матеріальна допомога особам з інвалідністю та малозабезпеченим - 3788,00;  
     - матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби - 6902,00;   
     - субсидія, пільги - 16503683,86;

     - санаторно - курортна путівка дітей з ДЦП - 50 065,15;
     За  грудень 2021 року управлінням укладено 35  договорів,  підготовлено  280 платіжних
доручень,  60 фінансових  та  юридичних  зобов’язань,  20  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  130 платіжних
доручень, фінансові і юридичні зобов’язання).
     Станом  на  01.01.2022  до  Єдиного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на
пільги знаходиться 7893 особи, із них 740 ветеранів війни, з яких:
     - осіб з інвалідністю внаслідок війни - 62 особи, (АТО/ООС - 6 осіб);
     - учасників бойових дій - 430 осіб ( АТО/ООС - 272 особи);
     - учасників війни  - 137 осіб (АТО/ОСС - 1 особа);
     - сімей загиблих (померлих) ветеранів війни - 111 осіб (АТО/ООС - 15 осіб ).
     Нараховані пільги на житлово - комунальні послуги з:
     - держбюджету 1069 особам на суму 980471,97 грн.;
     - міського бюджету почесним громадянам міста 1259,49 грн.
     Переведено пільг на готівкову грошову форму 8 особам.
     Змінено поставщика газу 49 пільговикам.
     Змінено  особові рахунки по електропостачанню (ХОЕК) 10 особам.
     Здійснений  обмін  інформацією  між  інформацією  в  ЄДАРП  та  підприємствами  -
надавачами - послуг ( всього105 організацій). Сформовано кожній організації по 4 списки
пільговиків.
     Взято на облік ЄДАРП:
     - учасників бойових дій - 7 осіб;
     - ветерани цивільного захисту - 2 особи.
     Проведено перерахунок пільг за зверненням пільговиків - 39 особам.
     Внесені до програми ЄДАРП  щодо  зміни різновидів та тарифів - 35 записів.
     Коригування карток пільговиків в ЄДАРП - 856 справ.
     Встановлено та протестовано 3 доробки до програми ЄДАРП.
     Відпрацьована верифікація - 55 осіб.
     Відпрацьоване повідомлення списків громадян, які померли за листопад 2021 року - 185
осіб, та відомості про зняття та взяття на облік реєстрації місця проживання фізичних осіб у
Каховській територіальній громаді - 229 осіб.
     Складено проект наказу про зняття з обліку в ЄДАРП пільговиків, які померли та змінили
місце реєстрації.
     Прийнято та відпрацьовано 8 декларацій про доходи сім’ї пільговика, 2 звернення щодо
отримання твердого палива та скрапленого газу.
     Надано  12  довідок  відділу  ДСД  для  перерахунку  субсидії  (отримання  пільг  під  час
нарахування субсидії з жовтня 2021 року).



     Надано 18 довідок про доходи пільговикам для отримання ДСД та 5 довідок на пільгове
зубопротезування.
     Підготовлено: 
     - 13 контрольних документів;
     - 4 списки - рішень щодо виплати до 5 травня за рішенням суду;
     Надано довідкової консультативної інформації - 2305 особам.
     Отримана  відповідь  від  Департаменту  соціального  розвитку  ХОДА  щодо  надання
роз’яснень  адресної  грошової  допомоги  внутрішньо  переміщеним  особам,  та  винесене
рішення  через  комісію  по  соціальному  захисту  населення  Каховської  міської  ради  щодо
відмови в зазначеної допомозі.
     Згідно  даних Головного  управління  статистики  у  Херсонській  області  згідно
державних статистичних спостережень за ф. № 1 - ПВ (місячна) станом на 01.1 2.2021
по  Каховській  міській  територіальній  громаді  заборгованість  із  виплати  заробітної
плати складає 48136,5 (725 осіб), яку мають чотири підприємства підприємства:
     - ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» - 45787,0 тис.грн. (618
особа);
     - ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом - Агро» - 1874,3 тис. грн. (52 особи); 
     - Каховський агротехнологічний фаховий коледж - 385,9 тис.грн. (42 особи);

        - КПТМ «Теплокомуненерго» - 89,3 тис.грн. (13 осіб).
     У 2021 році зареєстровано 21 колективний договір та 19 змін та доповнень  до них.
     У 2021 році робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було
перевірено 502 приватні підприємства міста, виявлено 59 підприємців, які порушували норми
трудового  законодавства,  складено  27  актів.  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 Головного
управління Держпраці у Херсонській області.
     За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано: 
     - податку з доходів фізичних осіб — 96930,40 грн;
     - військовий збір - 3600 грн.;
     - ЄСВ - 55440 грн.;
     - Єдиний — 21374,40 грн.
     Всього — 177344,80 грн.
     Згідно з трудовим законодавством оформлено:
     - 10 найманих працівників; 
     - 94 працівника за цивільно-правовою угодою;
     - 98  оформились,  як  фізичні  особи  підприємці  (за  серпень  -  вересень  2021  року
зареєструвалось 85 ФОП).
     Виявлено 8 осіб, які займались підприємницькою діяльність без дозвільних документів.
Матеріали передані до Каховської ОДПІ, за результатом роботи складено 4 адміністративні
протоколи та передані до суду.
     У грудні 2021 року спеціалістами управління проведена робота щодо придбання квартири
дитині позбавленної батьківського піклування, за кошти субвенції з державного бюджету на
придбання житла.
     Надалі проводиться робота щодо вибору об’єктів житла для придбання пільговій категорії
осіб за рахунок субвенції з державного бюджету.
     У грудні 2021 року спеціалістами управління складено 3 заперечення до суду та проведена
робота з рішеннями суду (2 рішення) та виконавчими листами (2 листи) щодо відшкодування
надмірно виплачених коштів з бюджету та підготовлено дві відповіді на адвокатські запити.
     Прийнято участь у чотирьох судових засіданнях щодо позовних заяв про стягнення сум
грошових допомог.
     Проведено чотири засідання комісії з розгляду матеріалів про припинення або поновлення
надання соціальної допомоги.



     Проводиться робота щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення:
     - прийнято заяви з пакетами документів від 29 осіб;

  - внесено до ЦБІ змін і доповнень - 80; 
  - замовлено одиниць технічних та інших засобів реабілітації - 95; 
  - направлено  на  підприємство  заявок  про  намір  забезпечення  технічними  засобами

реабілітації - 35; 
     - ознайомлено  з  переліком  підприємств,  які  здійснюють  післягарантійний  ремонт  та
технічне  обслуговування  ТЗР  з  метою  укладання  договору  на  обслуговування  виданих
засобів реабілітації - 10 осіб;
     - повідомлено про сформування направлення в ЦБІ - 29 осіб;
     - проведено  інвентаризацію  12  особових  справ  та  передано  до  Херсонського  обласного
відділення Фонду соціального  захисту осіб з інвалідністю.
     Відпрацьовано списки померлих громадян (185 осіб),  підготовлено до архівації 6 справ
осіб  з  інвалідністю,  до  Централізованого  банку  даних  з  проблем  інвалідності  внесено
відповідні зміни.  
     Прийнято  2  засоби  реабілітації,  що  були  у  використанні.  До  пункту  прокату
територіального центру  передано 2 одиниці.  
     3  дитини  з  інвалідністю  отримали   послуги  з  реабілітації  у  реабілітаційних  центрах
України. Договори та акти виконаних робіт долучено до електронних справ у ЦБІ, внесено
відомості  про  отримані  послуги.  Закладам  відшкодовано  витрати  на  реабілітацію  дітей,
відповідні документи надіслано поштою. 
     2  учасники  бойових  дій,  з  числа  учасників  АТО,  отримали  послуги  з  санаторно-
курортного  лікування.  Санаторіям  відшкодовано  вартість  наданих  послуг,  відповідні
документи надіслано поштою. 
     1  учаснику  бойових  дій,  з  числа  учасників  АТО,  відшкодовано  вартість  проїзду  до
реабілітаційної установи для проходження психологічної реабілітації на суму 1,1 тис. грн.
     В ході телефонної розмови було запрошено 95 дітей з інвалідністю на Новорічну ялинку,
приймали учать у видачі новорічних подарунків. 
     Нараховано та відшкодовано за надання медичних послуг громадянам, які постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  Каховській  стоматологічній  поліклініці  за  пільгове
зубопротезування - 10455,53 грн. 
     Підготовлено відомості на виплату, реєстри до Держказначейства, Ощадбанку, інформацію
для Міністерства фінансів України щодо:
     - щомісячного нарахування та виплати стипендії 7 особам з інвалідністю внаслідок війни,
які досягли 90-річного віку в сумі 2,8 тис. грн.; 
     - щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 15,0 тис. грн; 
     - щомісячної виплати матері загиблого в Афганістані сина - 2,0 тис. грн.
     Видано  новорічні  подарунки  19  дітям,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи.
     14  грудня  2021  року   взято  участь  у  покладанні  квітів  до  пам'ятного  знаку  жертвам
Чорнобильської катастрофи, який  встановлено на Алеї Пам’яті.
     Проведено  інвентаризацію  197  особових  справ  громадян, які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  для  звірки  з  Херсонським  Центром  нарахування  та  виплати
компенсацій і допомог.   
     Надано матеріальну допомогу за рахунок коштів державного бюджету 4 малозабезпеченим
особам на  загальну  суму 3,8  тис.  грн.,  підготовлено  реєстри  до  Державної  казначейської
служби та банківських установ, інформацію для Міністерства фінансів України.
     Складено акти матеріально - побутових умов проживання 4 осіб.
     Проведено перевірки за правильністю та своєчасністю призначення та перерахунку пенсій
Каховським відділом обслуговування громадян (сервісним центром) ГУ ПФУ в Херсонської
області по 61 пенсійній справі.



     Ведеться  прийом  документів  від  жителів  територіальної  громади  на  отримання
одноразової  матеріальної  допомоги  та  здійснюється  організація  роботи  комісії  по
соціальному захисту населення при виконавчому комітеті міської ради. 
     Протягом грудня 2021 року прийнято 92 заяви від жителів ТГ на лікування та поховання.
Проведено 1 засідання комісії. Призначено допомогу: на лікування  - 84 особам на суму 155,0
тис. грн, на поховання - 8 особам на суму 24,0 тис. грн..
     Підготовлено: 2 протоколи засідання комісії, 2 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 229 особам, з них:
     - 22  особам - з  питань  соціального  захисту  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
     - 164 особам - з питань надання матеріальної допомоги;
     - 4 особам - з питань пенсійного забезпечення;
     - 8 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
     - 3 особам  - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
     - 28 особам - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
     Протягом грудня відділом відпрацьовано 82 контрольні документа, з них:
     - щотижневі - 1;
     - щотижневі - 4;
     - щомісячні - 31;
     - разові  - 16;
     - щоквартальні - 28;
     - щопіврічні - 12.
     Підготовлено та направлено 8 відповідей на звернення громадян.
     Підготовлено  1  проекти  рішення  сесії  міської  ради  щодо  внесення  змін  до  міської
програми соціального  захисту  на  2022  рік,  1  проект  рішення  виконавчого  комітету  щодо
внесення змін до Положення  про комісію про  соціальному захисту населення,  2  проекти
розпоряджень міського голови та розміщено на офіційному сайті Каховської територіальної
громади. 
     До мережі Фейсбук та на сайт Каховської МТГ надано 9 інформаційні матеріали з питань
соціального захисту.
     Протягом звітного періоду з метою контролю за виплатами державних соціальних допомог
здійснено:
     - 218  обстеженнь  сімей,  проведених  з  метою  підтвердження їх  права  на  призначення
державних допомог та субсидій;
     - 88  перевірок  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) - 4 особи;
     - державної податкової інспекції  на 65 осіб;
     - держаного реєстру речових прав на нерухоме майно на 241 особу;
     - центр зайнятості населення на 66 осіб;
     - державна прикордонна служба України на 1 особу;
     - міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану на 1 особу;
     - Каховський відділ освіти на 1 особу;
     - Каховське бюро технічної інвентаризації на 71 особу.
     З метою запобігання виникнення переплат надсилаються листи до банківських установ,
поштових відділень, щодо повернення коштів на банківські рахунки управління, протягом
вересня надіслано 26 листів. 



     Відпрацьовано інформацію Міністерства фінансів України сформованих рекомендацій про
встановлення невідповідності  вказаних заявниками даних у заявах та  деклараціях під час
оформлення  ними  державних  виплат  та  субсидій  на  житлово  -  комунальні  послуги,
приведено у відповідність 3 особових справ /призупинено нарахування та виплату субсидій
на житлово - комунальні послуги до з’ясування/
     Підготовлено:
     - інформації на 12 контрольних документів ;
     - проведено звірку з Херсонським центром по поверненню переплат державних коштів за
листопад 2021. 
     Протягом грудня 2021 року було повернуто до державного бюджету 33527,08 грн. суми
переплати по державним соціальним допомогам.
     Станом на 01.01.2022 по Каховській територіальній громаді охоплено оздоровленням 26
дітей з числа пільгових категорій, у т. ч.:
     -  за  рахунок державного бюджету в  ДПМДЦ  «Артек» -  8  дітей,  в ДП УДЦ  «Молода
гвардія» - 8 дітей;
     - за рахунок обласного бюджету в ОТ ім. Гагаріна - 6 дітей.
     - за рахунок спонсорської допомоги в ОТ «Річковий» м. Берислав - 4 дітей.

            Інформація про роботу фінансового управління за грудень 2021 року.
     Власні  надходження  до  міського  бюджету  по  загальному  фонду  за  2021  рік  склали
251789,3  тис.грн,  що  становить  103,2%  до  плану,  бюджетом  додатково  отримано  7749,4
тис.грн.  Проти  фактичних  надходжень минулого  року в  співставних  умовах  надходження
власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 39167,4 тис.грн. Фінансовим
управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів до бюджету
Каховської міської територіальної громади.
     За грудень 2021 року підготовлено:
     - 139 розпоряджень на фінансування головних розпорядників коштів; 
     - 93 інформацій на контрольні документи облдержадміністрації та департаменту фінансів.
Зареєстровано  57  довідок  про  внесення  змін  до  розпису  міського  бюджету.  Обсяг
фінансування  головних  розпорядників  коштів  у  листопаді  по  загальному  фонду  склав  -
39906,5 тис.грн. (без урахування видатків, які проводяться за рахунок цільових субвенцій з
державного та обласного бюджетів). 
     У грудні 2021 року за кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано -
6894,9 тис. грн., в тому числі: 2789,5 тис. грн. - субвенція з держбюджету на реконструкцію
вул. Набережної, субвенція з районного бюджету на проведення капітального ремонту ЦМЛ
та МЦПМСД - 1744,5 тис.грн, субвенція з держбюджету  «спроможна школа» - 298,2 тис.грн.,
капітальний ремонт  ЗОШ №4 - субвенція з районного бюджету - 555,6 тис.грн., субвенція з
держбюджету на забезпечення киснем ЦМЛ - 588,7 тис.грн..

           За грудень 2021 року адміністраторами Центру надання адміністративних послуг
прийнято та опрацьовано 1120 заяв  від  суб’єктів  звернення (із  них 212 адміністративних
послуг в режимі електронного доступу). 
     В період з 01.12.2021 по 31.12.2021 року прийнято 107 осіб для оформлення паспорту
громадянина України для виїзду за кордон та 87 осіб для оформлення паспорту громадянина
України у вигляді ID-картки. За місяць видано 220 паспортів.
     До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за грудень 2021
року надійшло 53,9 тис. грн, із них:
     -  надання відомостей з  Державного земельного кадастру у формі  витягу з  державного
земельного кадастру про земельну ділянку - 7,0 тис. грн.;
     -  реєстрація місця проживання особи та зняття  з  реєстрації  місця проживання особи -
2,9 тис. грн.;
     - надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно - 0,8 тис. грн.;



     - оформлення та видача паспорту громадянина України - 8,5 тис. грн.;
     - оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон - 34,7 тис.грн.
     За  звітний період адміністраторами Центру  надано понад  1200 консультацій  суб’єктам
звернення.
     Складено  6  рішень  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження.      
     В ЦНАПі було встановлене обладнання по видачі водійського посвідчення та реєстрації
транспортних засобів (яке придбане за кошти субвенції з державного бюджету).
     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. Протягом грудня опубліковано 23 інформаційних оголошення.
     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.


