
Щомісячний звіт: 

Головне про роботу каховської влади 

 

Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана протягом 

місяця. 

 

Отож, пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про роботу 

виконавчих органів каховської влади за квітень-2018. 

 

1. Відділ економіки та комунального майна повідомляє, що в квітні відділом 

розроблено проект інвестиційного профілю міста. Також  проведено засідання 

фінансової комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати, 

пенсій та інших соціальних виплат. Крім того,  підготовлено лист до Торгово-

промислової палати з пропозицію про проведення у місті тематичних семінарів 

для підприємців міста. За цей період відділом підготовлено та затверджено 32 

проекти рішень сесії міської ради, 9 громадян поставлено на облік по виділенню 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, а 

саме учасники бойових дій - АТО. 

2.  Фінансове управління звітує, що в квітні надходження до міського бюджету 

склало 43423,3 тис. грн. що становить 104,1 відсотки до плану. Також, від 

розміщення коштів міського бюджету у сумі 10 000 000 грн. на депозитному 

рахунку в ПАТ «Державний ощадний банк України» в квітні бюджет отримав 

додаткові надходження у сумі 82 тисячі  грн. 

 

3. Відділ міського господарства повідомляє, що в квітні вони відпрацювали 112 

контрольних документів, розглянули 14 звернень від мешканців міста, 

підготували 8 проектів рішення виконавчого комітету, 2 рішення сесії міської 

ради. А також здійснили 37 оглядів дотримання правил благоустрою. Крім 

цього, в квітні ВМГ  видав 20 карток на отримання вимог для відключення від 

мережі централізованого теплопостачання для подальшого встановлення 

системи автономного опалення. 

 

4. Управління праці та соціального захисту у квітні призначило 237 державних 

допомог і 160 субсидій. Крім того, було відновлено 26 субсідій. Зроблено 

перерахунок по 9582 субсидіям. В квітні робочою групою щодо легалізації 

оплати праці та зайнятості населення було перевірено 187 приватних 

підприємців міста, виявлено 14 підприємців, які порушували норми трудового 

законодавства. За складеними актами Каховською ОДПІ донараховано 4,2 

тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення 

підприємницької діяльності, оформлено 5 найманих працівника, залучено до 

реєстрації 2 приватних підприємців. У квітні Управлінням праці та соціального 

захисту трьох осіб зареєстрованояк ВП. Проведено 2 засідання міської комісії по 

соціальному захисту, під час яких 13 особам припинені соціальні виплати, 34 

особам подовжені виплати за результатами проведення „контролю проживання”, 

2 особам призначено різні види соціальних виплат. Крім цього, управління 

оновлює базуданих дітей пільгових категорій, які будуть направлятися у 2018 

році на оздоровлення за рахунок коштів державного та міського бюджетів. 

Поставлено на облік 73 дитини. Також управлінням взято участь у підготовці 

заходів до відзначення в місті Дня Перемоги у Другій Світовій війні 

(замовлення продуктів, квітів, каші, подарункових наборів для осіб з 



інвалідністю І та ІІ групи та учасників бойових дій Другої Світової війни). 

 

5. В квітні до загального відділу надійшло 222 звернень громадян і 6 

депутатських звернень, а ще 5 інформаційних запитів. На особистому прийомі 

міського голови побувало 5 громадянина та 1 ініціативна група мешканців міста. 

Надано консультації та роз’яснення 436 громадянам. Підготовлено та проведено 

засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 24 рішень виконкому. 

Працює “гаряча мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за якою 

надаються консультації громадянам. 

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 392 

каховчан і зареєстрував 156 прав власності на нерухоме майно, 186 договорів 

оренди. Таким чином,  до бюджету Каховської міської ради за здійснення 

реєстраційних дій надійшло 55,5 тисячі гривень. 

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в квітні здійснив 

12 обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту спільного 

проживання матері та дитини, з них 5 обстежень з метою перевірки доцільного 

використання державної допомоги при народженні дитини. Протягом квітня 

2018 року було надано 171 соціальних послуг, в тому числі одному учаснику 

АТО. 

 

8. За квітень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг 

прийнято та опрацьовано 555 заяви (із них 207 адмінпослуг в режимі 

електронного доступу). До міського бюджету від роботи Центру надання 

адміністративних послуг за квітень 2018 року надійшло 13,7 тис. грн. Для 

поінформованості населення на сайті територіальної громади міста Каховки 

створено розділ «Центр надання адміністративних послуг», де розміщено весь 

перелік адміністративних послуг, які надаються на даний час - всього 94 

послуги. 

9. Відділом містобудування та архітектури були розглянуті 4 заяви від 

замовників, які мають наміри здійснити будівництво на території міста. 

Розглянуто 34 заяви громадян та 33 звернення юридичних осіб. Крім того, 

проведена інвентаризація металевих гаражів ( станом на 30 квітня - виявлено - 

308). 

 

10.  Відділ культури Каховської міської ради в лютому провів 13 заходів, серед 

яких - Каховська Відкрита ліга КВН “Веселі однокласники”, концертна 

програма учасників шоу Х-фактор «Джерела», міський фестиваль дитячої 

творчості “Таврійський Барвограй”. 

 
11. Відділ у справах дітей провів профілактичну роботу з 6 неповнолітніми з 

приводу пропусків занять та порушення дисципліни. Підготовлено 2 позовних 

заяв до Каховського міськрайонного суду: 1 про позбавлення батьківських 

прав,1 про стягнення аліментів на утримання дітей. Також проводиться робота з 

особами з числа дітей-сиріт та дітей стосовно надання житла, придбаного у 

грудні 2017 року за рахунок державної субвенції. 

 
12. Відділом з питань депутатської діяльності прийнято 60 заяв на надання 

матеріальної допомоги на лікування, отримано 13 протоколів про 

адміністративне правопорушення. 

 



13. Відділом у справах молоді та спорту було проведено 8 спортивних заходів 

(турнір з футзалу, присвячений пам’яті тренерів та футболістів серед команд-

ветеранів (40+) (м. Гола Пристань), Спартакіада допризовної молоді серед 

збірних команд загальноосвітніх шкіл міста, присвячена пам’яті воїна–

інтернаціоналіста Юрія Михайлюка та пам’яті каховчан, які загинули в зоні 

АТО, обласна Спартакіада допризовної молоді 2018 року, Відкритий Чемпіонат 

міста з баскетболу серед чоловіків, турнір Херсонської області з пауерліфтингу, 

присвячені пам’яті Заслуженого тренера України Плевако О.В., змагання з боксу 

серед юнаків 2002-2003 р.н. в залік IX літніх спортивних ігор молоді 

Херсонщини 2018 року, Відкритий турнір з Національного виду спорту України 

ХОРТИНГ) та 5 молодіжних та козацьких заходів (участь у форумі “Банка”, 

фінальна гра на Кубок Каховської Відкритої ліги КВН, презентація 

відеопутівника ХІ-го сезону Каховської Відкритої ліги КВН, “Козацька толока 

2018”, імпровізація “по каховські”). Проведено одне засідання міської Ради з 

питань молодіжної політики. 

14. Міський відділ освіти повідомляє, що протягом квітня  ними п роведено 

 процедури державних закупівель товарів  та послуг (фрукти, телевізори, 

спортивний  інвентар, шкільні меблі, солодощі); Також підготовлено 

 проектно-кошторисну документацію на  облаштування опалювальної у 

закладі дошкільної освіти № 3 «Веселка». 
 


