
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 листопад – 2018 рік.

1. Відділ  економіки,  комунального  майна  та  землі  повідомляє,  що  у  листопаді
відділ працював над проектом інвестиційного профілю міста Каховки та розробою
нового інвестиційного профілю міста.
В рамках виконання  Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.
Каховці на 2017-2019 роки організовано цикл безкоштовних семінарів для суб'єктів
господарювання.
Також  у  листопаді  відділом  підготовлено  та  затверджено  проекти  рішень
міської ради: стосовно реалізації економічної політики - 4 проекти, стосовно
питань  комунального  майна  —  2  проекти,  стосовно  питань  землі  —  32
проекти рішень.
Підготовлено  три  розпорядження  міського  голови  та  чотири  рішення
виконавчого комітету. 
За листопад  2018 р. Відділом виконано  21  контрольних  завдань  Херсонської
ОДА. 
Надано  7  консультацій  відповідно  покладених  на  відділ  завдань  що
стосуються  комунального  майна,  земельних  відносин,  захисту  прав
споживачів.
Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з  ФОП Бертова  Т.П.  та  ФОП  Виноградов
О.М.  та  ТОВ  “ДСМ  -Україна”.
Надіслано лист на КП “Житловик Светлово” щодо погашення заборгованості
до місцевого бюджету з орендної плати.
Двоє  громадян  поставлено  на  облік  по  виділенню  земельних  ділянок  для
будівництва та обслуговування житлового будинку, а саме учасники бойових
дій  які  безпосередньо  брали  участь  в  АТО.

2.  Фінансове управління звітує, що у листопаді надходження до міського бюджету
по загальному фонду за 11 місяців 2018 року склали 131069,7 тис грн, що становить
104%  до  плану,  перевиконання  становить  5079,6  тис  грн.  Проти  фактичних
надходжень минулого року надходження власних та закріплених доходів загального
фонду збільшено на 17227,4 тис грн. За  січень – листопад поточного року надійшло
684,3  тис  грн  від  розміщення  коштів  загального  фонду  міського  бюджету  на
депозитному рахунку у банківських установах.
Обсяг  фінансування  головних  розпорядників  коштів  у  листопаді  місяці  склав
16271,3 тис грн,  видаткову частину (без  урахування видатків,  які  проводяться за
рахунок цільових субвенцій з державного та  обласного бюджетів)   виконано без
кредиторської  заборгованості.  У  листопаді  місяці  2018  року  за  кошти  бюджету
розвитку  (спеціального  фонду)  профінансовано  капітальний  ремонт  приміщень
загальноосвітніх  шкіл  в  рамках  державної  програми  «Нова  українська  школа»  -
222,9  тис грн,  капітальний ремонт спортивних залів  ЗОШ № 3 – 628,4 тис грн,
капітальний ремонт художнього та хореографічного приміщення каховської школи
мистецтв  –  224,9  тис  грн,  придбано  камери  зовнішнього  спостереження  для
Каховського  ВП ГУНП – 108 тис грн,  придбано  комп’ютерного обладнання  для
загальноосвітніх  закладів,  дошкільних та  позашкільних закладів –  335 тис грн.  



3. Відділ міського господарства повідомляє, що в листопаді  відділом відпрацьовано
111  контрольних  документа,  розглянуто  18  звернень  від  мешканців  міста,
підготовлено 4 рішення виконавчого комітету та 2 рішення міської ради. Здійснено
22  оглядів  дотримання  правил  благоустрою.  
Протягом місяця проводилась  робота  з  підготовки вихідних даних для розробки
схеми оптимізації теплопостачання м.Каховка.
Спільно  з  представниками  КП  “Каховська  керуюча  компанія”  взяли  участь  у
загальнобудинкових  зборах  з  питання  обрання  форми  управління  в
багатоквартирних  будинках.  Участь  у  тренувані  щодо  дій  у  разі  виникнення
надзвичайної  ситуації  на  Кременчуцькій  ГЕС.
Також  протягом  листопада  здійснювалась  обробка  документів  від  громадян
пов’язаних із взяттям на квартирний облік, видачі дублікату свідоцтва про право на
майно та приватизацією  державного житлового фонду,  які надійшли від ЦНАП  14
справ.
Крім цього, відділом підготовлено 7  розпоряджень міського голови «Про передачу
у приватну власність квартир». Розглянуто 2 справи про взяття на квартирний облік
учасників АТО.

4. Управління праці та соціального захисту у листопаді призначило 244 державних
соціальних допомог та 1123 субсидій. Видано 4 посвідчень інвалідам, 2 посвідчення
«Ветеран праці», оброблено 176 особові справи. 
Головним  спеціалістом,  державним  соціальним  інспектором  протягом  листопада
проведено:  260 обстежень сімей, з метою підтвердження їх права на призначення
державних допомог та субсидій.
За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області станом на
01.11.2018  року  по  місту  Каховка  виникла  заборгованість  із  виплати  заробітної
плати на ПАТ « Каховський завод електрозварювального устаткування». Сума боргу
складає 3744,0 тис. грн. Керівництвом в листопаді 2018 року виплачений аванс в
сумі  1331,2  тис.  грн.  з  нарахуваннями.  Станом  на  22.11.2018  р.  Залишилась
заборгованість із заробітної плати за вересень 2018 р. в сумі 2942,9 тис. грн. перед
727  працівниками.  Погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  планується  до
кінця 2018 року з перших надходжень коштів. 

За січень-листопад 2018 року робочою групою щодо легалізації  оплати праці  та
зайнятості населення було перевірено 673 приватних підприємців міста, виявлено
61 підприємців, які порушували норми трудового законодавства, складено 26 актів. 
За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 76,5
тис.грн.  податку  з  доходів  фізичних  осіб  та  єдиного  податку  від  здійснення
підприємницької  діяльності  які  повністю  та  своєчасно  надійшли  в  бюджет,
оформлено  12  найманих  працівників,  залучено  до  реєстрації  11  приватних
підприємців.

Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  Ощадбанку,  інформацію  для
Міністерства фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії
26  особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  які  досягли  90-річного  віку  в  сумі
2600,00грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 12,0
тис.грн.

Окрім цього замовлено 63 одиниці технічних засобів реабілітації.

Відділ  працював  над  підготовкою  проекту  міської  програми  поліпшення
життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з
інвалідністю на 2019 рік. 



Також  у  листопаді  було  призначено  різні  види  соціальних  виплат  –  15  особам.
Призначено допомоги на проживання  десятьом внутрішньо переміщеним особам.

Постійно оновлюється персоніфікована база даних дітей пільгових категорій,  які
будуть направлятися у 2019 році на оздоровлення за рахунок коштів державного
бюджету. У листопаді місяці до ДП «УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ «Артек»
було направлено 2 дітей пільгових категорій.  

          Взято на облік та видані посвідчення 10 батькам багатодітної сім’ї та їх 23
дітям.  Встановлено  статус  5  багатодітним  сім’ям.  За  листопад  місяць  на  облік
поставлено 15 осіб, які вчинили насильство в сім'ї.

5. За листопад 2018 року до загального відділу надійшло: розпоряджень та доручень
голови облдержадміністрації та його заступників, листів від органів вищого рівня та
інших установ - 614 одиниць.  
Відділом у жовтні прийнято 168 звернень громадян, 6  депутатських звернень, 11
інформаційних запитів, 44 реєстраційних справ.
На особистому прийомі міського голови побувало 10 громадянина та 2 ініціативні
групи.
Вихідної  кореспонденції  було зареєстровано  839 од.  З  них було підготовлено  та
запакетовано  130  простих  листа  та  51  листа  та  пакета  з  повідомленням.
Кур’єрською  доставкою  працівниками  відділу  доставлено  235  документа.
Надано консультації та роз’яснення 248 громадянам.
Працює  “гаряча  мобільна  лінія”  Каховського  виконком   -  0504141888,  за  якою
надаються консультації громадянам.

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 830 осіб,  і
зареєстрував  472  прав  власності  на  нерухоме  майно,  300  договорів  оренди.
Від інших кореспондентів отримано в архів 155 нормативні документи з подальшим
долученням  їх  до  реєстраційних  справ.  Сформовано  та  відправлено  в  інші
реєстраційні відділи області 196 справи. Підготовлено 5 заперечень по судам різних
інстанцій.
Подано та оброблено 115 заяв про надання адміністративних послуг.

За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних
дій надійшло – 80771 грн.

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у листопаді відділом
підготовлено  відповіді  на  28  контрольних  документів.
Також  здійснено  5  обстежень  одиноких  матерів  з  метою  встановлення  факту
спільного проживання матері  та  дитини,  з  них 3  обстеження з  метою перевірки
доцільного використання державної допомоги при народженні дитини. Спільно з
відділом у справах дітей здійснено 12 візитів та обстежень умов проживання  сімей,
що перебувають в складних життєвих обставинах, обстежено умови проживання 4
опікунських сімей,  обстежено умови проживання 1 особи, що звільнилась з місць
позбавлення волі. 
Протягом листопада 2018 року було надано 95 соціальних послуг,   в тому числі
одному   учаснику  АТО.  Здійснено  прийом  по  різним  питанням  22  громадян.
У Каховському міськрайонному центрі  зайнятості,  для  осіб,  що  перебувають  на
обліку як безробітні  проведено   семінар на тему: «Форми сімейного виховання.
Патронатні сім’ї в Україні».



В Каховському ліцеї сфери послуг проведено 1 семінар на тему « Здоровий спосіб
життя. Профілактика ВІЛ/СНІД».
З метою сприяння залучення  дітей  з особливими потребами до творчого життя
міста  та  звернення  уваги  суспільства  на  їх  проблеми  30  листопада   2018  року
Каховським  міським  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
організований святковий захід „Повір у себе”, який відбувся в приміщенні міського
палацу культури “Меліоратор”.
Прийняте  рішення  сесії   міської  ради     №  1364/63   від  22.11.2018  р.  «Про
придбання   у  власність   квартири  на  ім’я  особи  з  числа  дітей  -  сиріт».   

8. За  листопад адміністраторами центру  надання  адміністративних  послуг
прийнято  та  опрацьовано  887 заяви  від  суб’єктів  звернення  (із  них  207
адміністративних послуг в режимі електронного доступу).
В  період  з  01.11.2018  по  30.11.2018  року  прийнято  213  осіб  для   оформлення
паспорту громадянина України для виїзду за кордон  та 65 осіб для  оформлення
паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 

За  звітний  період  адміністраторами  Центру  надано  близько  1000  консультацій
суб’єктам звернення.
Складено  18  рішення  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження. 
До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання  адміністративних  послуг  за
листопад 2018 року надійшло 112,94 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  з  інформаційними
картками та бланками заяв.

9. Відділом  містобудування  та  архітектури у  листопаді  розглянуто  53  заяви  від
громадян  та  52  звернення  юридичних  осіб.  Видано  10  ордерів  на  проведення
земляних робіт. Проведено 8 перевірок  виконання  земляних  робіт  та  зберігання
будматеріалів.  Розглянуто  4  заяв  від  замовників,  які  мають  наміри  здійснити
будівництво  об єкта  на  земельній  ділянці  на  території  м.  Каховки.  Наданоʼ
містобудівні умови та обмеження для проектування на 3 об єкти будівництва.ʼ
Проводиться  спільна  робота  з  проектними  організаціями  по  виконанню
організаційної роботи по проектуванню об єктів:  ʼ площь перед районним будинком
культури  ім.  Фрунзе  та  МПК “Меліоратор”,  вулиць Миру  та  Набережної,  парку
Слави в м. Каховці

Відповідно  до  запиту  Управління  Південного  офісу  Держаудитслужби  в
Херсонській області  проводилась  робота з  замовниками, які  одержали декларації
про  готовність  об'єкту  до  експлуатації,  але  розміри  пайових  внесків,  сплачених
згідно цих договорів не відповідають розмірам  пайових внесків від кошторисної
вартості будівництва, які були зазначені в цих деклараціях, наданою інформацією
від Державної архітектурно - будівельної інспекції по м. Каховка, Херсонська обл.
по об'єктам та декларантах цих об'єктів.

Видано  - 18 висновків по проекту землеустрою.

Виконано  завдань, які знаходяться на контролі Херсонської ОДА - 22  контрольних
документа.



10. Відділом  у  справах  дітей  у  листопаді здійснено  прийом  30  громадян.
Відвідано  за  місцем  проживання  11 сімей.  Прийнято  участь  у  10 судових
засіданнях.
Відповідно  до  рішення  виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради   1
малолітнього  тимчасово  влаштовано  до  родини  патронатного  вихователя,   4-х
неповнолітніх  влаштовано  до  санаторного  закладу.  
До Каховського міськрайонного суду подано одну позовну заяву про позбавлення
батьківських  прав.
Також працівниками  відділу  проведено  захід  для  дітей  м.  Каховки  присвячений
Дню дітей з обмеженими можливостями, учасникам надано подяки, подарунки.

11. Відділом з  питань депутатської діяльності у листопаді  підготовлено до
проведення двох адміністративних комісій  та оформлено необхідні документи (21
постанова, 2 протоколи);
Також  підготовлено  до  проведення  спільне  засідання  депутатських  комісії  та
позачергова  63  сесія  та  пленарне  засідання  64  сесії  Каховської  міської  ради
29.11.2018 року (в порядку денному 51 проект рішень);

12. Відділом  у  справах  молоді  та  спорту у  листопаді  спільно  з  іншими
відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними групами було
проведено  (або  організовано  участь  каховських  спортсменів  в  змаганнях)  8
спортивних  заходів  (міжобласний  турнір  з  футболу  "Kahovka  cup  2018"  серед
команд  юнаків  2010  та  2011  року  народження,  відкритий  міський  турнір  з
баскетболу серед юнаків (2002 року народження та молодші),  змагання фінальної
частини розіграшу Кубка  Херсонської  області  серед команд ветеранів 2018 року
40+,  змагання  Відкритого  Кубку  міста  з  футболу  8х8  серед  аматорів,  відкритий
турнір  з  футзалу  серед  ветеранських  команд  50+,  присвячений  пам’яті  тренера
Миколи Тарана,  відкритий турнір з Національного виду спорту України хортингу,
серед  дітей,  юнаків,  дівчат,  присвячений  75  річниці  визволення  Каховки  від
нацистських загарбників,  39-й відкритий Чемпіонат Каховського шахового клубу,
змагання  з  шашок-64  відкритого  розіграшу  Кубку  Каховської  міської  шашкової
федерації  2018  року.,  змагання  з  шашок-64  серед  паралімпійців,  присвячені
Міжнародному дню інвалідів, тощо) та 4 молодіжних і козацьких заходів (захист
практики  членів  міського  учнівського  парламенту  старшокласників,  засідання
міського  учнівського  парламенту  старшокласників,  засідання  молодіжного
“круглого  столу”,  присвячений  Дню  студента,  засідання  клубу  "Молода  сім'я",
тощо).

13. Відділом  культури у  листопаді  проведена  активна  культурно-мистецька
діяльність.  Проведено два мітинги: з нагоди 74 річниці визволення України та 75
річниці визволення Каховки від нацистських загарбників та Мітинг до Дня Гідності
та Свободи «А сотню вже зустріли небеса».
Вперше у Каховці проходив кінофестиваль “Дні українського кіно у Каховці” за
підтримки Міністерства інформаційної політики України.
В міській універсальній бібліотеці до Дня толерантності відбулася респект-зустріч
«Мистецтво жити поруч».
 До Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій в Україні була проведена
Всеукраїнська акція «Запали свічку».
Також у листопаді проведено міський фестиваль дитячого та юнацького мистецтва
для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе».



Яскраво відбулося святкування першої річниці заснування студії «Каховська школа
кіно і телебачення «КіТ». 

14. Архівним відділом у листопаді проведено 4 засідання експертної комісії архівного
відділу,  на яких розглянуті  та схвалені описи справ постійного зберігання, описи
справ з кадрових питань (особового складу) та акти про вилучення до знищення
документів  3  (трьох)  установ  (Каховський  міськрайонний  центр  зайнятості,
Каховський  навчально-виховний  комплекс  “Гімназія  -  спеціалізована  школа  І
ступеня з погибленим вивченням іноземних мов” та Дитячий будинок інтернатного
типу  “Радість”  Херсонської  обласної  ради).  На  вказані  установи  за  методичною
допомогою архівного відділу складені та схвалені експертною комісією архівного
відділу  і  направлені  на  розгляд  експертно-перевірочної  комісії  держархіву
Херсонської області номенклатури справ на 2019 рік.   
Власними силами архівного  відділу  зібрані  документальні  матеріали  та  складені
описи справ постійного зберігання Колекція документів з історії Антитерористичної
операції (АТО, ООС) на сході України (12 справ/185 документів). На дану Колекцію
відкрито фонд, який внесено до Національного архівного фонду.

15. Протягом жовтня до відділу реєстрації місця проживання осіб звернулось понад
1378 осіб з різних питань.

Зареєстровано місце проживання  – 159 особам;
Знято з реєстрації місця проживання – 239 осіб;

Оформлено  та  видано  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця  проживання
особи – 588; 

Оформлено  та  видано  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому
приміщенні/ будинку осіб – 392;

Підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої служби
– 72;

Надано адміністративних послуг на суму 4230,2 грн.

16.  Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  у  листопаді в  межах
періодичного  поновлення  опрацьовано  інформацію  за  відомостями  щодо
реєстрації - 166 осіб, щодо зняття з реєстрації - 140 осіб, щодо зміни ПІБ  - 27 осіб,
щодо досягнення 18 років - 24 особи, щодо померлих 43 особи, за переадресацією
від інших відділів ведення Державного реєстру виборців 15 осіб; внесено зміни
щодо  персональних  даних  та  виборчих  адрес  33  осіб;  
Також  направлено  3  запити  до  відділу  реєстрації  місця  проживання  осіб,  за
результатами опрацьовано 58 записів та  5 запитів від Каховського РС УДМС щодо
реєстрації осіб з тимчасово окупованих територій.

17.  Протягом  вересня  управлінням  освіти  проведено  процедуру  закупівлі
проекторів  та  екранів  для  перших  класів  в  рамках  Нової  української  школи.
Здано в експлуатацію відремонтовані навчальні приміщення 1-х класів у ЗОШ №
4, № 5, НВК «Гімназія» в рамках Нової української школи.


