
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 липень -2018. 

 

1. Відділ економіки та комунального майна повідомляє, що в липні було виконано 37 

контрольних завдань Херсонської ОДА. Проведено контроль та аналіз звітів по 

оренді комунального майна станом на 01.07.2018. Надано до відділу архітектури 

список боржників по розрахунку з реклами станом на 01.07.2018 р. 

Винесено на розгляд сесії міської ради проект рішення Про передачу газових мереж 

на баланс та у користування ПАТ “Херсонгаз”. 

Підготовлено додаткову угоду до договору земельного сервітуту на розміщення           

торговельних точок квасом місцевим товаровиробникам. 

Надано 5 консультацій щодо захисту прав споживачів (в усній формі), 4 консультації 

щодо комунального майна територіальної громади міста (в усній формі). 

Крім цього 8 громадян а саме учасники бойових дій які безпосередньо брали участь в 

АТО поставлено на облік по виділенню земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку; 

Також підготовлені матеріали та проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (конкурс 

відбувся 17.07.2018 року) 

 

2. Фінансове управління звітує: надходження до міського бюджету  по загальному 

фонду за 7 місяці склали 43423,3 тис. грн.  що становить 103,4 відсотки до плану, 

проти фактичних надходжень минулого року додатково надійшло 2636,0 тис. грн.  

Від розміщення  коштів міського бюджету на депозитному рахунку в ПАТ 

«Державний ощадний банк України» за липень 2018 року бюджет Каховки отримав 

додаткові надходження у сумі 347,6 тис. грн.   

 
3. Відділ міського господарства повідомляє, що в липні вони відпрацювали 110 

контрольних документів, розглянули 12 звернень від мешканців міста, а також 

здійснили 30 оглядів дотримання правил благоустрою.  

Крім цього, в липні ВМГ видав 85 карток на отримання вимог для відключення від 

мережі централізованого теплопостачання для подальшого встановлення системи 

автономного опалення. Взяли участь у селекторній нараді, яку проводило 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України щодо підготовки до сталого проходження опалювального сезону 

2018-2019 рр.. А також працівники відділу взяли участь в онлайн-конференції по 

підсумкам тренувань щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій.  

Окрім цього відділом проведено розрахунки площ квартир, що приватизуються 

безоплатно та проведено розрахунки вартості надлишків загальної площі квартири. 

Протягом звітного періоду працівниками відділу надавались усні роз’яснення 

мешканцям міста з житлово-комунальних питань та створення ОСББ.   

 

4. Управління праці та соціального захисту у липні призначило 497 державних 

допомог і 2189 субсидій. Прийнято заяв по монетизації – 551 (газове опалення) 

30 (електричне опалення). Надано 707 консультацій, 98довідок, видано 7 посвідчень 

інвалідам.  



За липень 2018 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості 

населення було перевірено 360 приватних підприємців міста, виявлено 35 

підприємців, які порушували норми трудового законодавства.  

За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 14,4 тис. 

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

підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 

6 найманих працівника, залучено до реєстрації 3 приватних підприємців. 

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. Здійснено 22 перевірки фізичної ідентифікації ВПО, з них встановлений факт 

проживання у 17 осіб. Призначено допомоги на прожиття ВПО 19 особам. 

Взято на облік 2 учасника бойових дій, які приймали участь в АТО. 

Призначено грошової допомоги  на тверде паливо та скраплений газ 2 особам, які 

мають право на пільги. 

Проведено пільгове зубопротезування за рахунок міського бюджету 2 особам на суму 

5361,00грн. 

Відшкодовано кошти за безкоштовний відпуск медикаментів та пільгове 

зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

на суму 3500,00 грн. 

Відшкодовано кошти підприємству міста за додаткову відпустку  громадянина, який 

постраждав внаслідок ЧАЕС, на суму 4702,56 грн. 

Проведено перевірку правильності виплат допомоги на поховання 46 осіб на суму 

236,5 тис. грн.. та недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера 31 чол. на суму 

111,7 тис. грн. 

 

5. В липні до загального відділу надійшло 754 розпоряджень та доручень голови 

облдержадміністрації та його заступників, листів від органів вищого рівня та інших 

установ. Також прийнято 270 звернень громадян і 7 депутатських звернень, 9 

інформаційних запитів, 79 реєстраційних справ, а ще 65 запитів про реєстрацію місця 

проживання осіб. На особистому прийомі міського голови побувало 9 громадян та 3 

ініціативні групи мешканців міста. Надано консультації та роз’яснення 278 

громадянам. Підготовлено та проведено засідання виконкому, на яких було розглянуто 

і прийнято 24 рішень виконкому. Загальним відділом постійно проводилась робота 

щодо забезпечення сталої роботи та функціонування, контроль за системним та 

програмним забезпеченням управлінь та відділів міськвиконкому.  

У частині господарського забезпечення здійснено поточний ремонт внутрішніх 

мереж (електро-, водо-, каналізації) та приміщень міськвиконкому. 

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

надаються консультації громадянам. 

 

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 320 каховчан і 

зареєстрував 160 прав власності на нерухоме майно, 125 договорів оренди. Таким 

чином,  до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій надійшло 

51,5 тисячі гривень. 

 

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в липні здійснив 4 об 

при народженні дитини. Також спільно з відділом у справах дітей здійснено візити та 

обстеження умов проживання 9 сімей, що перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

Протягом липня поточного  року було надано 31 соціальну послугу,  в тому 

числі одному учаснику АТО.  



Здійснено прийом по різним питанням 14 громадян. 

У Каховському міськрайонному центрі зайнятості  для осіб, що перебувають на обліку 

як безробітні,  проведено семінар на тему: «Нелегальна трудова міграція. Протидія 

торгівлі людьми». 

Окрім цього центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з 

Херсонським благодійним фондом  «Мій Дім» 30.07.2018р.  проведено Акцію для 

сімей в СЖО, в яких виховуються діти від 6 до 18 місяців під назвою «Ложка в 

ладошке». Видано 5 наборів дитячого харчування для 5 сімей вартістю 1024,0 грн. 

кожний. 

3 обстеження одиноких матерів з метою встановлення факту спільного проживання 

матері і дитини та перевірки доцільного використання державної допомоги при 

народженні дитини. Спільно з відділом у справах дітей здійснено візити та 

обстеження умов проживання 13 сімей, що перебувають в складних життєвих 

обставинах. Протягом червня 2018 р. три  сім’ї було знято з соціального супроводу  з 

позитивним результатом. 

За місяць відділом було надано 70 соціальних послуг, в тому числі одному учаснику 

АТО.  

У Каховському міськрайонному центрі зайнятості, для осіб, що перебувають на обліку 

як безробітні  проведено семінар на тему: «Патронатні сім’ї в Україні». 

 

8. За липень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг прийнято та 

опрацьовано 808 заяв (із них 99 адмінпослуг в режимі електронного доступу). За 

звітний період адміністраторами Центру надано близько 1500 консультацій суб’єктам 

звернення. 

За звітний період складено 89 рішень по справі про адміністративні правопорушення у 

вигляді попередження, а саме: проживання за недійсним паспортом – 63; проживання 

без реєстрації – 26. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за липень 

2018 року надійшло 10,6 тис. грн. 

З 27 липня 2018 року в Центрі почали надавати послуги з оформлення та видачі 

паспорту громадянина України для виїзду за кордон та паспорту громадянина 

України у вигляді ID-картки. Прийнято 47 осіб для оформлення паспорту 

громадянина України для виїзду за кордон та 5 осіб  для оформлення паспорту 

громадянина України у вигляді ID-картки. 
 

9. Відділом містобудування та архітектури  розглянуто 55 заяв громадян та 31 

звернення юридичних осіб. Проведено 14 перевірок по виконанню земляних робіт та 

по зберігання будматеріалів на землях міської ради. Видано 9 ордерів на проведення 

земляних робіт. Надано містобудівні  умови та обмеження для проектування одного 

обʼєкту будівництва.  

Укладено 2 договори про пайову участь по обʼєктах будівництва на суму - 4250 грн. 

Крім цього відділом проведено 2 комісії з питань залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Каховка. 

Проводяться  перевірки  законності встановлення тимчасових споруд та  наметів на 

території  міста та встановлення літніх майданчиків. 

 

10. Відділом культури Каховської міської ради в липні було організовано зустріч 

Регата-Фестивалю у складі 23 крейсерських яхт в рамках ІІІ Всеукраїнського 

спортивно-патріотичного фестивалю "Козацький шлях - 2018", який проводиться на 

виконання святкових державних заходів до Дня Конститції України, Дня Військово-

Морських Сил України та вшанування воїнів та ветеранів АТО.  

У приміщенні міської універсальної бібліотеки 7-8 липня була представлена 



тематична виставка до Дня родини, а 30 липня проходили книжкові виставки до 

Міжнародного дня друзів. 
 

11. Відділом у справах дітей за липень місяць відвідано за місцем проживання 20 сімей, 

4 яких спільно з ГО “ЩИТ”. Прийнято участь у 6 судових засіданнях. Відповідно до 

рішення виконавчого комітету Каховської міської ради двох малолітніх тимчасово 

влаштованого до родини патронатного вихователя,  1-го неповнолітнього влаштовано 

до санаторного закладу. Поставлено на облік 3 дітей, які опинилися у складних 

життєвих ситуаціях. Спеціалістами відділу спільно з МЦСССДМ проведено 

інвентаризацію житла дітей облікових категорій та осіб з їх числа, відповідно до 

розпорядження міського голови. 

Чотирьом сім'ям з дітьми облікових категорій надано речову допомогу. 

 

12. Відділом з питань депутатської діяльності у липні прийнято 43 заяв на надання 

матеріальної допомоги на лікування. Підготовлено 3 розпорядження про надання 

матеріальної допомоги на поховання та 4 про надання одноразової матеріальної 

допомоги. 

 

13. Відділом у справах молоді та спорту у липні було організовано участь каховських 

спортсменів в змаганнях) 5 спортивних заходів (Відкритий міський турнір з 

баскетболу 3х3 (стрітбол) серед чоловічих команд, присвячений Дню Конституції 

України та Дня молоді, сеанс одночасної гри з шахів, присвячений Міжнародному 

дню шахів, Відкритий турнір з шахів, присвячений Міжнародному дню шахів, етап 

Чемпіонату України з баскетболу 3 х 3 серед чоловіків (відкрита першість «Kakhovka 

Cup»), сеанс одночасної гри Олімпійської чемпіонки Наталії Жукової з юними 

шахістами Каховки) та 7 молодіжних і козацьких заходів (Засідання оргкомітету по 

підготовці та проведенню мотофестивалю “Тачанка 2018”, зустріч ІІІ-го 

Всеукраїнського спортивно-патріотичного фестивалю "Козацький шлях-2018", табір 

козачат “Січ на Івана Купала. 20 років потому”, акція по благоустрою території 

мотофестивалю “Тачанка 2018”, XІІ мотофестиваль “Тачанка 2018”, презентація 

професії "Працівник органів місцевого самоврядування" для дітей-учнів бізнес-школи 

MiniBoss, акція "Козацький дубок" тощо). 

 

14. Протягом липня відділом освіти була проведена наступна робота: 

Проведено процедури державних закупівель одномісних парт та дидактичного 

матеріалу для першокласників шкіл міста; 

Підготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального 

ремонту приміщень шкіл № 2, 4, 5, 6, НВК «Гімназія», в рамках підготовки до Нової 

української школи. 

 


