
    Щомісячний звіт:  головне про роботу Каховської влади 
Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана 

протягом місяця. Пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про 
роботу виконавчих органів каховської влади за квітень 2020 року. 

Відділом економіки, комунального майна та землі за звітний період 
підготовлено  2 проекти рішення сесії Каховської міської ради та  2  розпорядження
міського голови; 13 листів - відповідей юридичним та фізичним особам, виконавчим
органам влади; виконано 27 контрольних завдань Херсонської ОДА. 21.04.2020
року проведено громадські обговорення проекту  рішення Каховської міської ради
“Про місцеві податки та збори”.

Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування рекламних засобів з ФОП Пенізов А.П., Велічко Ю.В., Бабак Н.М.,
Ляшко С.В., Бертова Т.П., Корсун А.А. та роботу по погашенню заборгованості зі
сплати за користування рекламними засобами.

Направлено акт-рахунок за оренду комунального майна підприємствам ТОВ
“Каховлифт” за квітень 2020 року.  Проведено контроль та аналіз звітів по оренді
комунального  майна  станом  на  01.04.2020.  Направлено  3  листа  підприємствам-
боржникам. Підготовлено 5 листів до комунальних підприємств м.Каховка. 

Також відділом підготовлено: 7 договорів оренди землі, додаткових угод до
договорів оренди земельних ділянок; 5 відповідей на листи та заяви від фізичних та
юридичних осіб; матеріали для проведення земельних торгів з набуття права оренди
на  земельну  ділянку;  матеріали  для  проведення  конкурсу  з  відбору  суб'єктів
оціночної  діяльності  для  здійснення  незалежної  оцінки  земельних  ділянок;
матеріали  по  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення
для  оформлення  нотаріальної  угоди  на  1  (одну)  земельну  ділянку.  Постійно
відбуваються консультації громадян та юридичних осіб  по земельним питанням.
Замовлено  та  отримано:  10  (десять)  Витягів  з  технічної  документації  про
нормативну  грошову  оцінку  земельної  ділянки;  1  (один)  Витяг  про  державну
реєстрацію  земельних  ділянок;  8  (вісім)  Витягів  про  надання  відомостей  з
Державного земельного кадастру. 1 громадянина поставлено на облік по виділенню
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, а саме
учасники бойових дій які безпосередньо брали участь в АТО. 

Фінансовим  управлінням проводиться  щоденний  моніторинг  надходжень
податків та зборів до міського бюджету. 

Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за квітень 2020 року
склали  55244,8  тис.грн,  що  становить  104  % до  плану,  бюджетом  додатково  отримано
2143,3  тис.грн.  Проти  фактичних  надходжень  минулого  року  надходження  власних  та
закріплених  доходів  загального  фонду  збільшено  на  3524,5  тис.грн.  Фінансовим
управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів до міського
бюджету.

За  квітень  2020  року  підготовлено  64  розпоряджень  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів  міського  бюджету,  підготовлено  71  інформацію  на  контрольні
документи облдержадміністрації та департаменту фінансів, зареєстровано 90 довідки про
внесення змін до розпису міського бюджету. Обсяг фінансування головних розпорядників
коштів  у  квітні  по  загальному  фонду  склав  –  14445,8  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  2020  року  за  кошти  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)
профінансовано 4687,8 тис.грн.

У квітні 2020 року за рахунок цільових субвенцій з державного та обласного
бюджетів проведено фінансування видатків по соціальному захисту та соціальному
забезпеченню  у  сумі  10,1  тис.грн  на  пільгове медичне обслуговування
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Протягом квітня 2020 року відділом  міського господарства, надзвичайних
ситуацій,  обліку  житла  здійснено  27  оглядів  дотримання  правил  благоустрою.
Організовано закладення парку в V черзі (800 дерев). Надано допомога у проведенні
заходів  з  благоустрою  міста.  Постійно  контролювались  роботи  комунальних
підприємств з підготовки до Дня перемоги. 

Проведено  6  засідань  міської  постійної  комісії  ТЕБ  та  НС.  Проведено
засідань штабу з ліквідації наслідків НС та видано розпоряджень керівника робіт з
ліквідації  наслідків  НС  —  8.  Проведено  1  засідання  протиепізоотичної  міської
комісії.  Надано 6 довідок по пожежам.  Взята участь у 12 селекторних нарадах і
засіданнях регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Каховська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи,
всі її служби та підрозділи функціонують у режимі надзвичайної ситуаці. Обов’язки
керівника  робіт  та  членів  штабу  з  ліквідації  наслідків  медико-біологічної
надзвичайної  ситуації  природного  характеру  пов’язаної  із  поширенням
коронавірусної  хвороби   COVID-19  виконуються  спеціалістами  відділу.  Фахівці
відділу приймають участь у складі робочих груп міськвиконкому по обстеженню
підприємств,  ринків,  громадських  місць  щодо  дотримання  правил  карантинних
обмежень.

В  місті  посиленні  беззаперечні  карантинні  протиепідемічні  заходи.
Організоване функціонування 2 діючих карантинних блок-постів на в’їздах/виїздах
з міста. На кожному з постів чергували 2 працівника поліції, фахівець підрозділу
ДСНС,  медичний  працівник,  працівник  виконавчого  комітету  міської  ради.
Виконують  патрулювання  3  окремих  патрульних  групи:  відділу  поліції,
Держпродспоживслужби,  лісового  господарства  за  участю  представників
виконавчого комітету.

Також  протягом  квітня  проведено  1  засідання  міської  постійно  діючої
міжвідомчої  комісії  з  розгляду  питань  щодо  відключення  споживачів  від  мереж
централізованого опалення та постачання гарячої води міста Каховки. Видано 25
карток  на  отримання  вимог  для  відключення  від  мережі  централізованого
теплопостачання для подальшого встановлення системи автономного опалення.

Протягом звітного періоду працівниками відділу надавались усні роз’яснення
мешканцям  міста  з  житлово-комунальних  питань.  Здійснювалась  обробка
документів,  що  були  надані  громадянами,  пов’язаних  із  взяттям  на  квартирний
облік,  видачею  дублікату  свідоцтва  про  право  на  майно  та  приватизацією
державного житлового фонду - 3 справи. Проведення розрахунків площ квартир, що
приватизуються  безоплатно  та  проведення  розрахунків  вартості  надлишків
загальної  площі  квартири.  Оформлення  свідоцтв  про  право  власності  на  житло.
Проведення інвентаризації особливих справ квартирного обліку.

Протягом  квітня  2020  року  відділом  відпрацьовано  153  контрольних
документа, надіслано 2 листа (телефонограми),  дано відповіді на 26 звернень від



мешканців міста, підготовлено 1 рішення сесії Каховської міської ради, 8 рішень
виконавчого комітету Каховської міської ради, 6 розпоряджень міського голови.

Відділом культури протягом звітного періоду  проведена низка  культурно-
мистецьких заходів:

- віртуальна книжкова виставка-настрій: «Щирий сміх подовжує життя» (на
якій представлені твори українських гумористів І.Нечуй-Левицького, О.Вишні, Б.
Олійника, П.Глазового та інші);

- до Міжнародного дня дитячої книги організовано віртуальну екскурсію 
дошкільнят до бібліотеки: «Скільки книг в оцій книгарні! Книги різні, дуже гарні»;

- книжкова віртуальна виставка-акцент до Дня довкілля «Чистий світ навколо
нас – це для нас»;

- до Всесвітнього дня книги і авторського права організовано віртуальну 
літературну полицю: «Книги про людей, які змінили світ»;
- до Дня шанування жертв Чорнобильської трагедії організовано тематичну 
віртуальну викладку літератури: «Чорнобиль – довгий слід трагедії».

Працівниками відділу постійно проводиться робота з документами (відповіді 
на контролі, розробка наказів, здача звітів), проводяться наради з керівниками 
структурних підрозділів відділу. 

Щодо господарської діяльності, то капітальний ремонт ганку з улаштуванням 
пандусу МПК «Меліоратор» у стані роботи, а капітальний ремонт частини 
фундаменту фасада будівлі МПК «Меліоратор» вже завершено. 

Управлінням  освіти  протягом  звітного  періоду  проведено  ряд  заходів,
направлених  на  підвищення  якості  освіти  в  місті.  В  рамках  заходів  щодо
організованого  завершення  2019/2020  навчального  року   проведений  моніторинг
якості  дистанційного  навчання  в   закладах  загальної  середньої  освіти  міста.
Сформовано  банк  даних  учнів,  що  претендують  на  отримання  документів  про
освіту  з  відзнакою.  Проведено підготовчу роботу для видачі  у  червні  2020 року
документів про освіту випускникам 9-х класів. В режимі онлайн проведено міську
атестаційну  комісію,  в  ході  роботи  якої  37  педагогів  закладів  освіти  міста
підвищили та підтвердили свої кваліфікаційні категорії. Працівниками управління
проводиться  розгляд  звернень  громадян  та  робота  з  організаційно-розпорядчою
документацією.

Заклади загальної середньої освіти міста та Центр дитячої творчості взяли
участь в Обласному огляді – конкурсі «Таврійський барвограй» онлайн, в номінації
хореографія   представлено  8  номерів,  вокал  –  9,  образотворче  та  декоративне
мистецтво – 55.

Протягом  квітня 2020 року  відділ у справах молоді та спорту продовжує
роботу щодо виконання заходів Міської Програми “Стипендії міської ради для обдарованої
молоді”  (виготовлення  посвідчень  стипендіатів,  підготовка  відомостей  та  збір  підписів,
тощо)  та  підготовку  інформацій  на  контрольні  документи.  Також  проведено
доопрацювання матеріалів щодо інвентаризації та паспортизації спортивних об’єктів міста
(складання  паспортів  фізкульурно-спортивних  споруд,  фото  фіксація,  тощо).  Підведено
попередні  підсумки  (станом  на  квітень)  відкритих  міських  змагань  на  Кубок  сотника
Українського козацтва Станіслава Панаска. 

Цього місяця здійснено необхідний об єм робіт щодо утриманняʼ  у належному стані
спортивного  комбінату "Олімпійський"  та  спортивних майданчиків,  а  саме:  проведення



робіт з ремонту футбольного поля, у т.ч. підсів насіння газонної трави; полив футбольного
поля,  а  також полив кущів  та  молодих  дерев;  покіс  футбольного  поля  (4  рази);  заміна
кранів  системи поливу  газону  футбольного  поля;  покіс  та  прополка  трави  на  території
спорткомплексу та спортивних майданчиках; прибирання сміття на території комбінату та
прилеглій території; поточний ремонт адмінбудівлі (фарбування коридору в адмінбудівлі
спортивного  комбінату);  обстеження  стану  спортивного  обладнання  спортивних
майданчиків;  прибирання та обробка дезінфікуючими засобами приміщень адмінбудівлі та
території  спорткомбінату;  роботи  з  благоустрою  на  прибудинкових  спортивних
майданчиках (вул. Панкеєвська, 122 та Жовтнева, 2), тощо. 

Відділом  у  справах  дітей у  квітні  поточного  року  відвідано  за  місцем
проживання 35 сімей та надано харчову допомогу спільно з БО “Соціальне таксі”.
Здійснено прийом громадян та надано консультації з різних питань 10 відвідувачам.
Проведено  профілактичну  роботу  з  6  неповнолітніми  з  приводу  вчинення
правопорушень та злочинів. 

Працівниками відділу прийнято участь у 6 судових засіданнях.
Згідно графіку та плану роботи проведено засідання комісії з питань захисту

прав дитини та виконано 9 контрольних документів.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний 
період здійснено 3 обстеження одиноких матерів з метою встановлення факту 
спільного проживання матері та дитини, та  29  візитів в сім’ї, що перебувають в 
складних життєвих обставинах. Від початку квітня 2020 року виявлено 4 сім’ї в 
складних життєвих обставинах, в яких виховуються 4 дітей. 

Всього  під соціальним супроводом МЦСССДМ станом на 01.05.2020 
перебуває 2 сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах. Від початку 
квітня  перебувають на обліку та отримують соціальні послуги 51 сім’я, в яких 
виховуються 82 дитини.

Протягом квітня 2020 року було надано 203 соціальних послуги. Проведено
інформаційно-роз’яснювальну  роботу  серед  сімей  в  СЖО,  щодо  профілактики
коронавірусу. Взято участь  у засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

Відділом  містобудування  та  архітектури протягом  квітня  2020  року
підготовлено  2  проекти   рішень  виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради;
розглянуто  16 звернень  від громадян міста та 24 — від юридичних осіб; видано 2
містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки; розглянуто 1 заяву
від  замовника  по  пайовій  участі  у  розвитку  інфраструктури  м.  Каховка   та
оформлено  договір на суму  3560  грн.; видано 8 ордерів на проведення земляних
робіт, одну довідку про відсутність забудови на земельній ділянці, два  2  висновки
по землевпорядній документації. Також опрацьовані 8 контрольних документа, які
надходять від Херсонської обласної державної адміністрації.
Працівниками  відділу  здійснюється  співпраця  з  проектними  організаціями  по
виконанню  історико-архітектурного  опорного  плану  та  внесенню  змін  до
генерального плану м. Каховка. Також кожного  тижня  здійснювались   рейди з
метою  перевірки   законності  встановлення  рекламних  засобів,   перевірки
зовнішнього  стану  рекламоносіїв,  виконання   будівельних  робіт,  правильності
складування будматеріалів, доступу до соцоб'єктів маломобільних верств населення
та встановлення тимчасових споруд з фотофіксацією.



Протягом  квітня  2020  року  співробітниками відділу  контролю  за
додержанням  законодавства  про  працю,  благоустрій  та  паркування
транспортних  засобів разом  з  працівниками  інших  відділів  міськвиконкому,
представниками Каховського районного управління ГУ Держпродспоживслужби та
Каховського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проведено 11 рейдів по
перевірці  дотримання  карантинних  норм  мешканцями  міста  та  суб єктамиʼ
господарювання, метою яких було роз яснення введених КМУ заборон та правилʼ
використання  засобів  індивідуального  захисту.  Під  час  перевірок  складено  1
протокол про адміністративне правопорушення  за  статтею  443  Кодексу  України
про адміністративні  правопорушення “Порушення правил щодо карантину людей”
на  власника  магазина  непродовольчих  товарів,  матеріали  справи  направлено  на
розгляд  Каховського  міськрайсуду.  Також  співробітники  відділу  контролю  за
додержанням законодавства  про працю,  благоустрій  та  паркування транспортних
засобів згідно розпорядження міського голови № 50-р в складі тимчасової комісії
приймали участь у проведенні постійних рейдів на території м. Каховка з метою
перевірки припинення роботи суб’єктів господарювання.

За квітень 2020 року адміністраторами  Центру надання адміністративних
послуг прийнято  та  опрацьовано  681 заяву  від  суб’єктів  звернення  (із  них  366
адміністративних послуг в режимі електронного доступу). 

В період з 01.04.2020 по 30.04.2020 року прийнято 19 осіб для  оформлення
паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. До міського бюджету від роботи
Центру надання адміністративних послуг за квітень 2020 року надійшло 10,5 тис.
грн, із них: надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з
державного земельного кадастру про земельну ділянку– 6,7 тис.  грн.;  реєстрація
місця проживання особи та зняття з реєстрації місця проживання особи – 0,5 тис.
грн.; оформлення та видача паспорту громадянина України  – 3,3 тис. грн.

За звітний період адміністраторами Центру надано понад 500 консультацій
суб’єктам  звернення.  Складено  3  рішення  по  справі  про  адміністративні
правопорушення у вигляді попередження. Для поінформованості населення на сайті
територіальної  громади  міста  Каховки  створено  розділ  «Центр  надання
адміністративних послуг», де розміщено весь перелік адміністративних послуг, які
надаються на даний час з інформаційними картками та бланками заяв. Щотижня на
сторінках Каховської  міської  ради та  Центру надання адміністративних послуг в
фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні послуги.

 Спеціалістами   управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення
протягом  квітня  поточного  року  укладено  5  двосторонніх   договорів   на
забезпечення ТЗР 18 осіб (66 одиниць) на суму 57121,36  грн.  та 3 тристоронніх
договори   на  забезпечення  ТЗР   3  осіб  (3  одиниці)  на  суму  59903,  55  грн..  В
Централізованому банку даних з проблем інвалідності: сформовано 3 двосторонніх
договорів   на  забезпечення  ТЗР   9  осіб  (9  одиниць)  на  суму  15437,00  грн.,   4
трьохсторонніх договори  на забезпечення кріслами колісними 4 осіб (4 одиниці) на
суму 50959,00 грн. та 1 договір на післягарантійний ремонт 1 коляски на суму 7000,
00 грн.  Прийнято,  оброблено пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні
вироби від 7 осіб, замовлено 6 одиниць технічних засобів реабілітації та 7 одиниці
протезно-ортопедичних виробів. 



Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,   до  банківських  установ,
інформацію для Міністерства  фінансів України щодо щомісячного нарахування та
виплати стипендії 14 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку
в сумі 1400,00 грн. грн., Нараховано та виплачено кошти на забезпечення громадян,
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  безкоштовними ліками  на
суму 583,25 грн. та на послуги пільгового зубопротезування - на суму 4186,02 грн.

Прийнято  заяви  та  пакети  документів  від  9  осіб  на  матеріальну  допомогу  з
Державного бюджету. 8 особам призначено матеріальну допомогу на суму 6552 грн.
Протягом   квітня  2020  року  прийнято  52  заяви  від  жителів  міста.  Проведено  3
засідання комісії.  Призначено допомогу: на лікування - 49 особам на суму 85,4  тис.
грн., на поховання - 2 особам на суму 6,0 тис. грн..  та  на лікування внутрішньо
переміщеним особам  –  1  особі  на  суму  1,0  тис.  грн..  Підготовлено:  2  протокола
засідання комісії, 5 проектів розпоряджень міського голови на виплату вищевказаних
допомог,  14  реєстрів  виплат  до  Міністерства  фінансів  України,  14  відомостей  на
виплату матеріальної допомоги через банківські відділення.

Здійснено прийом та надано консультації і  роз'яснення 184 особам, з них: 8
особам - з питань соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
87 особам  - з питань надання матеріальної допомоги; 4 особам – з питань пенсійного
забезпечення; 11 особам – з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
7 особам  – з питань влаштування до геріатричного пансіонату; 63 особам – з питань
забезпечення  технічними  засобами  реабілітації;  4  учасникам  АТО  -  з  питань
санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації, професійної адаптації та
надання матеріальної допомоги. 

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області
згідно державних статистичних спостережень за ф. № 1-ПВ (місячна) станом
на  01.04.2020  року  по  місту  Каховка  заборгованість  із  виплати  заробітної
плати  складає  8268,5  тис.  грн.  (689  особа),  яку мають  два  підприємства  міста:
ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», сума боргу – 8241,0
тис. грн. (683 осіб); ДП «Каховське лісове господарство», сума боргу – 27,5 тис. грн.
(6 осіб).

Спеціалістами відділу персоніфікованого обліку нараховане пільг на житлово-
комунальні послуги 806 особам за квітень 2020 року на суму 400596,27грн.. Також,
сформовані та направлені до організацій - надавачів послуг списки пільговиків, які
користуються  пільгами  на  житлово-комунальні  послуги(  88  організацій).  Для
почесних громадян міста пільги на житлово-комунальні послуги з міського бюджету
за  квітен6ь  2020  року  обчисленні  та   нараховані  2  особам  на  суму  508,77грн.
Допомога  на проживання внутрішньо-переміщеним особам ( у яких закінчувався
термін надання допомоги) в умовах карантину подовжена в автоматичному режимі
(14 осіб) . У квітні  2020 нарахована адресна грошова допомога на тверде паливо та
скраплений газ 2 особам на суму 2849,71грн  ( всього нарахована 23 особам на суму
38420,03грн. Сплачено по 6 тристоронніх договорах  на забезпечення: засобами для
пересування 5 осіб (з них 1 дитина з інвалідністю) на суму 76675,00 грн.; ортезами
на колінний суглоб 1 особи (2 одиниці) на суму 17390 грн.

Прийнято  та  направлено  до  Департаменту  Херсонської  ОДА  5  пакетів
документів  на призначення матеріальної допомоги через обласну комісію з питань
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Нарахована щорічна допомога до 5 травня в поточному місяці 18 особам на суму
27800,  грн. ( всього 574 особам на суму 738400,00 грн.)



За  квітень  поточного  року  по  місцевому  бюджету  профінансовано  296246,80
грн., по державному бюджету профінансовано 13 219 739,26 грн.

- Відділом з питань депутатської діяльності у квітні 2020 року підготовлено
до  проведення  спільне  засідання  депутатських  комісій  до  96  позачергової  сесії
міської  ради,  на  розгляд  було  винесено  17  проектів  рішень;  спільне  засідання
депутатських комісій до 97 сесії міської ради, на розгляд було винесено 21 проект.
Підготовлено до проведення  засідання 96 позачергової сесії,  на порядок денний
виносилося  17  проектів  рішень.  Підготовлено  до  проведення  1  засідання
адміністративної  комісії  (15.04.2020),  було  розглянуто  10  протоколів  про
адміністративне правопорушення. 

Відділом  державної  реєстрації  речових  прав протягом  квітня  місяця
наступну роботу.  З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
було прийнято 333 особи, з них: реєстрація права власності  на нерухоме майно –
172;  інше  речове  право  (договори  оренди)  –158;  обтяження  –  3;  від  інших
кореспондентів  отримано  в  архів  69  нормативні  документи  з  подальшим
долученням  їх  до  реєстраційних  справ;  сформовано  та  відправлено  в  інші
реєстраційні відділи області 51 справи.

З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
подано  та  оброблено  59  заяв  про  надання  адміністративних  послуг.  З  них  для
проведення  державної  реєстрації:  створення  юридичної  особи  –   3;  змін  до
відомостей про юридичну особу – 15; фізичної особи підприємцем – 10;   змін до
відомостей  про  фізичну  особу-підприємця  –  10;  припинення  підприємницької
діяльності фізичної особи-підприємця – 19; припинення юридичної особи – 2. 

За  звітний  період  до  бюджету  Каховської  міської  ради  за  здійснення
реєстраційних дій надійшло – 17 500 грн.

 Протягом  квітня  2020  року  відділом реєстрації  місця проживання осіб
Каховської  міської  ради  надано  понад  347  адмінпослуг  з  різних  питань.  Була
проведена наступна робота: зареєстровано місце проживання  – 61 особам; знято з
реєстрації  місця  проживання  –  21  особи;  оформлено  та  видано  довідок  про
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи – 187; оформлено та видано
довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб –
78; підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої
служби, ВВДРВ – 36.

Відділом ведення Державного реєстру виборців  протягом звітного періоду
діяльність  відділу  була  спрямована  на  виконання  покладених  на  нього  завдань
відповідно до положення про відділ, а саме:  в межах періодичного поновлення на
підставі  відомостей  наданих  різними  службами,  відділами  та  управліннями
опрацьовано наступну інформацію:  за  відомостями щодо реєстрації  45 особи;  за
відомостями щодо зняття з реєстрації  55 осіб;  за відомостями щодо зміни ПІБ 4
особи;  за  відомостями щодо досягнення  18  років  10  осіб;  за  відомостями щодо
померлих  46  осіб;  за  переадресацією  від  інших  відділів  ведення  Державного
реєстру виборців 2 особи; в межах візуального та автоматизованого контролю за
повнотою та  коректністю бази  даних Реєстру внесено зміни щодо персональних
даних  та  виборчих  адрес  9  осіб.  Направлено  2  запити  до  суб’єктів  подання,  за
результатами  опрацьовано  17  записів.  Опрацьовано  1  запит  від  Каховського  РС



УДМС щодо реєстрації осіб з тимчасово окупованих територій. Виконано перевірку
щодо  осіб  з  указу  Президента  про  набуття  громадянства.  Проведено  37  наказів
керівника  відділу  в  електронному  вигляді.  Проведено  тестування  нових  модулів
системи щодо електронного сервісу.  Виконано поточні та періодичні заходи щодо
комплексної системи захисту інформації.

За  квітень  2020  року  до  канцелярії  загального  відділу надійшло
розпоряджень  голови  ОДА,  доручень  голови  облдержадміністрації та  його
заступників, листів від органів вищого рівня та інших листів в загальній кількості 903
од. Прийнято:  звернень  громадян  —  151  од.,  депутатських  звернень  —  2,
інформаційних запитів - 17 од., листів, заяв та запитів від юридичних осіб - 367 од.
Зареєстровано  22  судові  повісток;  доручень  міського  голови,  планів  заходів  та
графіків  —  4.  Вихідної  кореспонденції  було  зареєстровано  724  од.  Кур’єрською
доставкою працівниками відділу доставлено 202 документа. 

Надано консультації та роз’яснення 342 громадянам. Підготовлено та проведено
2 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 11 рішення виконкому. 

У  квітні   2020  року  архівним  відділом  завершено  роботу  по  науково-
технічному  опрацюванню документальних  матеріалів  Каховської  міської  ради  за
2017  рік.  Опрацьовано  та  складено  описи  справ  постійного  зберігання  на  98
одиниць,  описи  справ  з  кадрових  питань  (особового  складу)  на  11  одиниць,
підготовлено  акт  про  вилучення  для  знищення  документів,  не  внесених  до
Національного архівного фонду, до якого внесено 351 справа за 2014-2017 роки.  
      За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  16  запитів  соціально-
правового  характеру,  5  тематичних  запитів  та  2  запита  на  отримання  публічної
інформації. На виконання запитів надано 58 архівних довідок соціально-правового
характеру, в тому числі: 33 довідки про підтвердження стажу роботи, 23 довідки про
розмір  заробітної  плати  та  2  довідки  про  відсутність  документів.  На  виконання
тематичних запитів  підготовлено та видано 16 архівних копій (архівних витягів)
рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо. На виконання
запитів на отримання публічної інформації надано копії 12 документів. 

Під  час  роботи  з  архівними  документами  вибірково  проведені  ремонтні
роботи  справ  з  кадрових  питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в
кількості  44  одиниці  зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки та  видачі
довідок соціально-правового характеру. 

За  направленнями  головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Херсонській  області  протягом  місяця  проведено  7  звірок  відповідності  даних
первинних документів, даним архівних довідок про стаж роботи та заробітні плати,
виданих для нарахування пенсій. 


