
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 2019 року.

1. Відділ економіки, комунального майна та землі повідомляє, що в квітні відділом підготовлено
та затверджено проекти рішень міської ради: стосовно реалізації економічної політики - 1
проект, а також 2 розпорядження міського голови, стосовно питань комунального майна —
4 проект  рішення  виконкому,  2  проекти рішення  міської  ради,  стосовно  питань землі  —
41 проектів рішень сесії міської ради та 5 проектів рішень виконкому. 
Також у квітні проведено громадські обговорення проектів рішень Каховської міської ради “Про
місцеві податки та збори” та “Про встановлення ставок орендної плати за використання земельних
ділянок комунальної власності на території м. Каховка”.

Підготовлено  пакет  інвестиційних  пропозицій  для  реалізації  проектів  з  використання  сонячної
енергетики та визначено місця для розміщення технологій використання тепла сонця на GOOGLE
MAPS.

За квітень відділом підготовлено 18 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди
земельних ділянок,  замовлено та отримано 3 (три) Витяги про державну реєстрацію земельних
ділянок та отримано 100 (сто) Витягів про надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Також замовлено довідок з Державного земельного кадастру вартості 1 м² від нормативно грошової
оцінки, для проведення розрахунків вартості розміру місячної плати рекламних засобів.

Поставлено  на  облік  по  виділенню  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку,  учасника бойових дій який безпосередньо брав участь в АТО.

2.  Фінансове  управління  звітує,  що  в  квітні надходження  до  міського  бюджету  по  загальному
фонду  склали  51720,3  тис.грн,  що  становить  103,4%  до  плану,  перевиконання  становить
1684,5тис.грн. 
Обсяг  фінансування  головних  розпорядників  коштів  у  квітні  склав  15042,5  тис.грн.,  видаткову
частину  по  захищеним  статтям  видатків  (без  урахування  видатків,  які  проводяться  за  рахунок
цільових  субвенцій  з  державного  та  обласного  бюджетів)  виконано  без  кредиторської
заборгованості.  У  квітні  2019  року  за  кошти  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)
профінансовано  реконструкцію  електричних  мереж  вуличного  освітлення  –  325,1  тис.грн.,
програма містобудівної документації – 47,0тис.грн.. 
Також  у  квітні  за  рахунок  цільових  субвенцій  з  державного  та  обласного  бюджетів  проведено
фінансування видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню у сумі 6040,8 тис.грн.,
а саме допомоги сім’ям з дітьми – 3986,2 тис.грн., пільгам та субсидіям населенню –2054,6 тис.грн.

3.  Відділ  міського  господарства  повідомляє,  що  в  квітні  відділом  відпрацьовано  103  контрольних
документів, дано відповіді  на 12 звернень від мешканців міста, підготовлено 7 проектів рішень
виконавчого комітету та 2 проекти рішень сесії міської ради.
Здійснено 23 оглядів дотримання правил благоустрою. 
Також у квітні відділом  організовано безкоштовне надання саджанців дерев — 280шт. Відповідно
до звернень були організовано роботи з ліквідації 17 аварійних дерев. 
Видано  182  картки  отримання  вимог  для  відключення  від  мережі  централізованого
теплопостачання для подальшого встановлення системи автономного опалення.



Окрім цього у квітні було підготовано 6 розпоряджень міського голови «Про передачу у приватну
власність квартир».

4. Управління праці та соціального захисту населення у квітні призначило 304 державних допомог, 86
субсидій, видали 2 посвідчення інвалідам.
Головними спеціалістами, державними соціальними інспекторами протягом квітня проведено 73
обстежень сімей, з метою підтвердження їх права на призначення державних допомог та субсидій
та  62 вибіркових перевірок правильності призначення державних допомог, достовірності наданої
інформації.
За січень-квітень 2019 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення
було перевірено 206 приватних підприємців міста, виявлено 23 підприємця, які порушували норми
трудового законодавства, складено 9 актів.
За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 1,53 тис.грн. податку
з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності які повністю
та своєчасно надійшли в бюджет,  оформлено 2 найманих працівників,  залучено до реєстрації  2
приватних підприємців.
Проведено нархування пільг ообам, які проживають в ОСББ. Розрахункові документи надані  для 68
ОСББ.
При співпраці з підприємствами-виробниками сформовано 36 попередніх замовлень на забезпечення
ТЗР  та  44  протезно-ортопедичними  виробами  на  суму  174,6  тис.  грн.  62  особи  забезпечені  97
технічними та протезно-ортопедичними виробами на суму 250,1 тис. грн.
Підготовлено реєстри щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії 22 особам з інвалідністю
внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в сумі 2200,00 грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам
загиблих учасників АТО в сумі 12,0 тис. грн.
Видано листи талонів на право одержання ветераном війни безкоштовних проїзних квитків 3 особам.

За участі  учнівської  молоді  та  представників громадських організацій міста 26 квітня 2019 року
проведено  покладання  квітів  до  пам’ятного  знаку  жертвам  Чорнобильської  катастрофи  і
поминального  молебню  по  тих,  хто  загинув  чи  помер  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,
вшанування хвилиною мовчання жертв Чорнобильської катастрофи.

Також  у  квітні  з  державного  бюджету   на  закупівлю  послуг  з  санаторно-курортного  лікування
учасників АТО виділено кошти в сумі 42,3 тис. грн. (на  4 УБД  та 1 особу з інвалідністю внаслідок
війни).  Станом  на  01.05.2019  отримано  гарантійні  листи  від  санаторію  «Верховина»  (с.  Сойми,
Міжгірський р-н.) на оздоровлення 2 УБД  та  від санаторію «Борисфен» м. Очаків  на оздоровлення
1 особи з інвалідністю.  

Направлено  1  учасника  війни  на  санаторно-курортне  лікування  у  санаторій  Мінсоцполітики
«Батьківщина» м. Трускавець.

Планом заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції на 2019
рік передбачено кошти  в сумі 23,348 тис. грн. 

1 учасник бойових дій, який брав участь в АТО, отримав послуги з навчання за спеціальністю «Водій
автотранспортних засобів  категорії В».

З державного бюджету на 2019 рік передбачено кошти  в  сумі  56,917 тис.  грн.  на психологічну
реабілітацію учасників АТО (на 5 осіб).  Станом на 01.05.2019 отримано гарантійний лист від ДП
«Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» про згоду на укладання договору щодо надання послуг
психологічної реабілітації для 5 учасників АТО з 02.08.2019. 

Окрім цього у квітні управлінням проведено перевірку правильності виплат допомоги - на поховання
40 осіб на суму 202,8 тис. грн., недоотриманої пенсії в разі смерті пенсіонера – 26 осіб на суму 76,6
тис.грн..



По місцевому бюджету профінансовано за квітень – 6819244,73 грн.

По державному бюджету профінансовано за  квітень    - 305915,62  грн.

5.  В  квітні  до  загального  відділу  надійшло  398  звернень  громадян  і  7  депутатських  звернень,  12
інформаційних запитів, а ще 474 листів, заяв та запитів від юридичних осіб.
На особистому прийомі міського голови побувало 9 громадян та 2 ініціативні групи мешканців
міста  з  загальною  кількістю  18  осіб.  Надано  консультації  та  роз’яснення  324  громадянам.
Підготовлено та проведено 1 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 32 рішення
виконкому.
Загальним  відділом  постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення  сталої  роботи  та
функціонування  управлінь  та  відділів  міськвиконкому,  а  також  надавалась  організаційна  та
технічна допомога в роботі Окружної виборчої комісії  №185. 
Працює “гаряча мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за якою надаються 
консультації громадянам.

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 457 каховчан зареєстрував 200
прав власності на нерухоме майно, 197 договорів оренди, 49 договори зміни, 11 обтяження.
Подано  та  оброблено  147  заяв  про  надання  адміністративних  послуг.
Таким чином,   до  бюджету  Каховської  міської  ради за  здійснення  реєстраційних дій  надійшло
62390 грн.

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в квітні здійснив 4 обстеження одиноких
матерів з метою встановлення факту спільного проживання матері та дитини. Також обстеження
умов проживання 12 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах. 
Протягом  квітня  центром  було  надано  84  соціальні  послуги,  одну  сім’ю  знято  з  соціального
супроводу з позитивним результатом.  
Окрім  цього  в  квітні  Центром  надано  клопотання  в  Каховську  ЦРЛ,  щодо  надання  медичної
допомоги вагітній жінці, що перебуває в СЖО. Надано допомогу сім’ї у влаштуванні 2 дітей до
дитячого  садочку.  Двом  особам  з  інвалідністю  надано  сприяння  в  отриманні  реєстрації  місця
проживання. Вирішено житлово-побутові проблеми  сім’ї, що перебуває в СЖО, в якій виховується
3 дітей.
У  Каховському  міськрайонному  центрі  зайнятості,  для  осіб,  що  перебувають  на  обліку  як
безробітні  проведено семінари на тему: «Форми сімейного виховання. Патронатні сім’ї в Україні.
Наставництво» та «Нелегальна трудова міграція. Протидія торгівлі людьми»
В рамках «Дня права» в ЗОШ № 1  проведено семінар для учнів 8 – го класу на тему «Булінг в
шкільному середовищі, відповідальність та наслідки». Для дітей молодшого шкільного віку, учнів 3
–го  класу  ЗОШ  №  4  також  проведено  семінар  на  тему  «Булінг  в  шкільному  середовищі,
відповідальність та наслідки».
У квітні працівники центру двічі прийняли участь в нічному рейді «Вокзал», «Діти вулиці».

8. За квітень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 747 
заяви від суб’єктів звернення (із них 97 адміністративних послуг в режимі електронного доступу).
Також Центром прийнято 171 осіб для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за 
кордон та 58 осіб для оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 
До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за березень надійшло 
91,3 тис грн.
За звітний період адміністраторами Центру надано близько 1000 консультацій суб’єктам звернення. 
Складено 30 рішень по справі про адміністративні правопорушення у вигляді попередження. 

9. Відділом містобудування та архітектури у квітні розглянуто 29 заяв від громадян  та  25 звернення 
юридичних осіб. Видано 14 ордерів на проведення земляних робіт. Проведено 10 перевірок 
виконання земляних робіт та  зберігання будматеріалів, проведено обстеження прибережної зони 
для коригування генерального плану міста.



Також у квітні відділом видані містобудівні умови та обмеження на об єкт будівництва: ʼ
”Реконструкція житлового будинку за адресою: вул. Пушкіна, 1 а в  м. Каховка, Херсонської  
області" .
Проводиться спільна робота з проектною організацією по виконанню проекту “Реконструкція  вул.
Набережної в м. Каховці " та  детального плану Парку культури та відпочинку житлового масиву
“Свєтлово.

10.  Відділом у справах дітей у квітні  здійснено прийом та надано консультації  з різних питань 37
громадян.  Також  відвідано  за  місцем  проживання  10  сімей.  Працівниками  відділу  проведено
профілактичну  роботу  з  4  неповнолітніми  з  приводу  пропусків  занять,порушення  дисципліни.
Підготовлено 2 позовних заяв до Каховського міськрайонного суду про позбавлення батьківських
прав.
Також у квітні проведено День права у ЗОШ №1, робочу групу, засідання комісії з питань захисту
прав дитини, координаційну раду у справах дітей.
Робочою  групою  проведено  два  профілактичних  рейди  після  22:00  год.,  щодо  заборони
перебування дітей віком до 16 років у громадських місцях, а також на вулицях у вечірній час після
21 години без супроводу дорослих та після 22:00 години.

11. Відділом з питань депутатської діяльності у квітні підготовлено до проведення  засідання 77 сесії
(на порядок денний виносилося 44 проекти рішення) та спільні засідання депутатських комісій до
77 сесії міської ради.

Також у квітні підготовлено до проведення 2 засідання адміністративної комісії, опрацьовано 3 
протоколи про адміністративне правопорушення, по двом протоколам прийнято рішення, один 
направлено на доопрацювання

12. Відділом у справах молоді та спорту за звітний період спільно з іншими відділами міської ради,
громадськими  організаціями  та  ініціативними  групами  було  проведено  9  спортивних  заходів
(участь  відкритий  турнір  з  футзалу  серед  ветеранів  (40+),  присвячений  пам’яті  тренерів  та
футболістів; змагання Спартакіади допризовної молоді серед збірних команд загальноосвітніх шкіл
міста,  присвячена  пам’яті  воїна-інтернаціоналіста  Юрія  Михайлюка  та  пам’яті  каховчан,  які
загинули в зоні проведення АТО на Сході України; І (міський) етап Спартакіади «Повір у себе» з
легкої атлетики серед дітей з обмеженими функціональними можливостями;  обласна Спартакіада
допризовної  молоді  2019 року; участь  в  ІІ  (обласний)  етапі  Спартакіади  «Повір  у  себе»  та
відкритий чемпіонат Херсонської області з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю; фінальна гра
на  Кубок  Херсонської  області  серед  аматорських  команд  2019  року; Чемпіонат  міста  з  шахів
(класична гра); ігри Чемпіонату України з футболу; перший тур Чемпіонату Херсонської області з
баскетболу серед чоловіків; тощо) та 7 молодіжних і козацьких заходів (засідання координаційної
ради з  питань розвитку Українського козацтва;  два  відкритих турніри "CYBER BATTLE" серед
фанатів world of tenks; засідання молодіжного “круглого столу”; фінальна гра Каховської Відкритої
ліги КВН ХІІ сезону 2018/2019 років; “Козацька толока 2019”;  засідання міської  Ради з питань
молодіжної політики; тощо).

13. Відділом культури у квітні проведена наступна культурно-мистецька діяльність. 
В  МПК  “Меліоратор”  відбулося  фінальне  змагання  на  Кубок  Каховської  відкритої  ліги  КВК,
звітний концерт аматорського гуртка солістів-вокалістів міського Палацу культури «Меліоратор» -
«Ми хочемо  миру»,  вистава  Київського  сучасного  театру  «Мужики  не  танцюють  стриптиз»  та
міський огляд-конкурс дитячої та юнацької художньої творчості «Таврійський барвограй».
В  міській  універсальній  бібліотеці  у  квітні  проходила  виставка  до  вшанування  жертв
Чорнобильської трагедії «Екологічне лихо: 33-й рік по тому…»



14. Протягом квітня до відділу реєстрації місця проживання осіб звернулось понад  1134 осіб з різних
питань. Зареєстровано місце проживання  – 127 особам, знято з реєстрації місця проживання – 146
особи. Оформлено та видано 551 довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання.
Оформлено  та  видано  310  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому
приміщенні/будинку.
Надано адміністративних послуг на суму 3277 грн.

15.  За  квітень  архівним  відділом вибірково  проведені  ремонтні  роботи  справ  з  кадрових  питань
(особового складу) ліквідованих підприємств в кількості 49 одиниць зберігання, які за зверненнями
громадян  та  установ  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру. Здійснено  каталізацію справ постійного зберігання Каховської міської ради за 2001-2002
роки у кількості 46 карток.
На виконання запитів підготовлено та видано 137 довідок соціально-правового характеру, в тому
числі: 92 довідки про  підтвердження стажу роботи, 42 довідки про розмір заробітної плати та 3
довідки про відсутність документів. На виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 27
архівних копій.

16.  Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  у  квітні в  межах  періодичного  поновлення
опрацьовано інформацію за відомостями щодо реєстрації - 86 осіб, щодо зняття з реєстрації - 104
особи, щодо зміни ПІБ  - 6 осіб, щодо досягнення 18 років - 22 особи, щодо померлих 62 особи, за
переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців 12 осіб.
Також у квітні внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 93 особи. 
Окрім цього відділом опрацьовано 43 заяву виборців щодо змін у Реєстрі, 144 заяв виборців щодо
тимчасової  зміни  місця  голосування,  виконано  поточні  та  періодичні  заходи  щодо  комплексної
системи  захисту  інформації,  виготовлено  іменні  запрошення,  попередні  та  уточнені  списки
виборців для голосування на виборах Президента.

17.  Протягом квітня управлінням освіти проведено процедури публічних закупівель  та  укладено
договори на постачання в заклади освіти міста шкільних парт, меблів для лінгафонного кабінету в
НВК «Гімназія» і СЗОШ № 2, хлібу та хлібобулочні виробів, посуд та кухонне приладдя, миючих
засобів.  

Також у квітні було облаштовано дитячий майданчик на території ЗОШ № 6.


