
   
 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  2019 
року. 

Відділом економіки, комунального майна та землі за звітний період
підготовлено  4  розпорядження  міського  голови,  проект  Програми
економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік.

 Прийнято  участь  у  2  семінарах:  «  Підтримка  малого  та  середнього
бізнесу  у  виході  на  міжнародні  ринки  »  (08.11.2019)  та  «  Впровадження
міжнародних  правил  харчової  безпеки  ХАССП  в  закладах  громадського
харчування» (21.11.2019).

 Для  участі  у  конкурсі  програми  NEFCO  "Енергозбереження"  щодо
отримання кредиту від «Norway Ukraine Energy Efficiency Initiative (NUEE)»
підготовлено  пакет  проектних  пропозицій  з  обгрунтуванням  впровадження
енергозберігаючих технологій на території міста.

Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з  ФОП  Олійник  О.О.,  Бертова  Т.П.,
Приходько О.В.,  Велічко Ю.В. та роботу по погашенню заборгованості
зі сплати за користування рекламними засобами.

Проведено  контроль  та  аналіз  звітів  по  оренді  комунального  майна
станом на 01.11.2019

Підготовлено матеріали на сесію міської ради щодо списання будинків з
балансу КП “Каховської  керуючої  компанії”,  та  про передачу в управління
ОСББ  багатоповерхові  будинки  за  адресою:  вул.В.Куликовська,116,
вул.Мелітопольській,  34,   вул.Мелітопольській,  34-А,  вул.Мелітопольській,
36,ґ, вул.Мелітопольській, 42.;

Надано 2 консультації жителям міста, стосовно захисту прав споживачів
Підготовлено та  затверджено 40 проектів  рішень сесії  міської  ради з

земельних питань.
Підготовлено 12 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів

оренди земельних ділянок.
Підготовлено  матеріали  та  проведено  конкурс  з  відбору  суб’єктів

оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок  на  2  (дві)  ділянки  та   матеріали  по  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського призначення для оформлення нотаріальної угоди на
2 (дві) земельні ділянки.

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

Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за 11
місяців 2019 року склали 155273,9 тис. грн, що становить 102,1 % до плану,
перевиконання  становить  3209,1  тис.  грн.  Проти  фактичних  надходжень
минулого року надходження власних та закріплених доходів загального фонду



збільшено  на  24204,2  тис.  грн.  Фінансовим  управлінням  проводиться
щоденний моніторинг надходжень податків та зборів до міського бюджету.

За листопад 2019 року підготовлено 82 розпорядження на фінансування
головних розпорядників коштів міського бюджету, підготовлено 78 інформації
на  контрольні  документи  облдержадміністрації  та  департаменту  фінансів,
зареєстровано 41 довідка  про внесення змін до розпису міського бюджету.
Обсяг фінансування головних розпорядників коштів у жовтні по загальному
фонду  склав  15041,3  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  листопаді  2019  року  за  кошти  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  профінансовано  освітлення  вулиць  міста  в  межах
вул..Ружицького, Соловяненка, Пушкіна – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт
покрівлі  гімназії  –  197,9  тис.  грн.,  капітальний ремонт  ЗОШ № 1  –  180,8
тис.грн.,  придбання  обладнання  для  хіміко-бактеріологічної  лабораторії
очисних споруд (для КВУ «Каховводоканал») – 170,0 тис. грн.

У листопаді 2019 року за рахунок цільових субвенцій з державного та
обласного бюджетів проведено фінансування видатків по соціальному захисту
та соціальному забезпеченню у сумі 5691,7 тис. грн., а саме допомоги сім’ям з
дітьми – 4690,4 тис. грн., пільгам та субсидіям населенню – 1001,3 тис. грн.

Протягом  листопада  2019  року  відділом   міського  господарства,
надзвичайних  ситуацій,  обліку  житла  відпрацьовано  117  контрольних
документи,  дано  відповіді  на  18  звернень  та  надано  16  консультацій
мешканцям міста,  підготовлено 2 проекти рішення сесії  Каховської  міської
ради, 3 рішення виконавчого комітету Каховської міської ради та 1 доручення
міського голови.

Здійснено 21 огляд дотримання правил благоустрою. 
Протягом  листопада  видано  6  карток  на  отримання  вимог  для

відключення від мережі централізованого теплопостачання для подальшого
встановлення системи автономного опалення.

Проводився  постійний  моніторинг  та  координація  роботи  з  початку
опалювального періоду 2019-2020 рр.

Проведено 1 засідання комісії ТЕБ та НС.
Налагоджена  взаємодія  з  Каховським  комісаріатом  щодо  залучення

військовозобов'язаних  до  служби  за  контрактом  та  проведення  весняного
призову.

Міською ланкою в складі обласної територіальної підсистеми проведено
перевірку  дієздатності  централізованого  оповіщення  єдиної  державної
системи цивільного захисту.

Проведений розрахунок укриття населення міста у захисних спорудах
цивільного захисту на випадок виникнення відповідної надзвичайної ситуації.

Спільно  з  фахівцями  МРУ  ДСНС  проведено  огляд  готовності  до
використання  за  призначенням  захисної  споруди  цивільного  захисту
Каховського відділу поліції.



Здійснено  обробку  12  справ   документів  від  громадян  пов’язаних  із
взяттям на квартирний облік, приватизацією державного житлового фонду, які
надійшли від ЦНАП.

Підготовлено розпоряджень міського голови «Про передачу у приватну
власність квартир» - 4 справи.

Розглянуто документів про про взяття на квартирний облік - 3 справи.
Відділом культури  проведена низка  культурно-мистецьких заходів:
- мітинг з нагоди 75-ї річниці визволення України та 76-ї річниці 

визволення Каховки від нацистських загарбників;
- урочиста святкова програма до Дня працівника соціальної сфери 

України;
           - вистава для дітей Київського театру  «Аліса у країні чудес»;
           - концерт Народної артистки України Катерини Бужинської;
         - до Дня толерантності тренінг толерантності: «Мова жестів – мова
людей всіх національностей»;
             - вистава Київського сучасного театру «Майстер і Маргарита»;
          -  до  Дня  Гідності  та  Свободи книжкова  виставка-вшанування:
«Пам’ятай їх вчинок і обличчя»;
             - мітинг до Дня Гідності та Свободи;

- обласний фестиваль-конкурс учнів молодших класів естетичного 
виховання «Первоцвіт-дебют» І тур. Відділ народних інструментів, відділ 
духових інструментів, струнно-вокальний відділ;

- всеукраїнська акція «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв Голодомору 
та політичних репресій в Україні;

- концерт учасниці Євробачення, володарки премій "Золотий Грамофон", 
YUNA, M1 Music Awards та Золота Жар-птиця - Alyosha.

Управлінням освіти протягом звітного періоду проведено відбірковий
етап  конкурсу  «Учитель  року-2020»,  міський  етап  предметних  олімпіад  з
інформатики,  російської  мови,  фізики,  економіки,  біології,  інформаційних
технологій, історії, географії,  математики, української мови, І шкільний етап
Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, міський фестиваль
дитячого малюнка «Барвограй» на базі ДНЗ №7 «Джерельце», обласний етап
Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу  ім..  Т.Г.Шевченка,  фестиваль
дитячої  творчості  «Палітра  талантів»   на  базі  НВК-Гімназія,  семінар-
практикум з  участю учителів  шкіл  міста  на  базі  ЗОШ №1 на тему:  «Роль
інтерактивного  навчання  у  формуванні  освітніх  компетентностей  в  учнів
НУШ», моніторинг   стану  спортивних  споруд  закладів  освіти,  чемпіонат
Херсонської  області  з  кікбоксингу  на  базі  ЗОШ № 3,   міська  Спартакіада
школярів 5-11 класи з тенісу настільного, відкритий чемпіонат Херсонської
області з Кіокушин карате серед дітей, юнаків та юніорів,  міська Спартакіада
школярів 5-11 класів з волейболу.

За  звітний  період  відділом  у  справах  молоді  та  спорту спільно  з
іншими відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними
групами було проведено (або організовано участь каховських спортсменів в



змаганнях) 7 спортивних заходів (кваліфікаційні канікулярні турніри з шахів,
присвячених  20-й  річниці  пам’яті  Заслуженого  тренера  України
В.О.Войнаревича;  відкритий  чемпіонат  Херсонської  області  по  Кіокушин
карате  WKB;  відкриті  міські  змагання  з  шахів  на  «Кубок  Каховського
шахового клубу – 2019»; відкритий турнір з футзалу серед ветеранів (вікова
категорія  50+),  присвячений  пам’яті  М.М.Тарана;  відкритий  чемпіонат
області  серед  чоловіків  та  жінок  з  шашок  –  64;   чемпіонат  та  першість
Херсонської області з шашок-64 серед спортсменів з вадами слуху, зору та
ураженням опорно-рухового апарату;  ХІV відкритий Чемпіонат м. Каховки з
футзалу серед аматорських команд сезону 2019/2020; тощо) та 7 молодіжних і
козацьких  заходів (участь  команди  КВН  "Гори  по  колена"  (ЗОШ  №  4)  у
півфіналі  Мелітопольської  міської  Ліги  сміху;  Звіт  практикантів  міського
учнівського  парламенту  старшокласників  в  органах  місцевого
самоврядування влітку 2019 року; засідання міського учнівського парламенту
старшокласників; засідання  молодіжного  “круглого  столу”;  І  півфінал
Каховської  Відкритої  ліги  КВН  ХІІІ ювілейного  сезону  2019/2020  років;
міський  конкурс  серед  дошкільних  закладів  міста  "Барвограй"; міські
змагання  зі  стрільби  кульової  серед  команд  шкільних  козацьких  осередків
Каховської  паланки  УДЮТ  «СІЧ»  та  учасників  XVІІІ  Відкритих  міських
змагань дитячих козацьких організацій на Кубок пам’яті сотника Українського
козацтва Станіслава Панаска "Зоркі соколи", присвячені Дню Збройних сил
України; тощо).

Відділом у справах дітей відвідано за місцем проживання  15 сімей,
з яких спільно з ГО “ЩИТ” та представниками ВП ГУНП.

Прийнято участь у 8 судових засіданнях.
Підготовлено  документи  та  взято  участь  у  засіданні  виконкому

Каховської міської ради, опікунській раді, засіданні адміністративної комісії
(двічі, згідно плану роботи виконкому), комісії по розподілу житла особам з
числа, дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

Відповідно до рішення виконавчого комітету Каховської міської ради  2
малолітнім закінчено термін тимчасово влаштування у родини патронатного
вихователя,  6-х неповнолітніх влаштовано до санаторного закладу. 

Спеціалістами  відділу  спільно  з  МЦСССДМ  та  управлінням  освіти
проведено перевірку умов проживання дітей облікових категорій відповідно
до законодавства.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
здійснено  5 обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту 
спільного проживання матері та дитини,  обстеження умов проживання 13 
сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах,  спільно з відділом у
справах дітей здійснено щорічне відвідування 3 опікунських сімей з метою 
перевірки умов проживання та здійснення оцінки потреб.
        Всього  під соціальним супроводом МЦСССДМ станом на 01.12.2019 р.
перебуває 6 сімей,  що опинились в складних життєвих обставинах, в тому
числі  2  особи  з  числа  дітей  позбавлених  батьківського  піклування,  що



звернулась  за  допомогою  у  придбанні  житла  за  рахунок  субвенції  з
державного бюджету. 
          Протягом листопада виявлено 4 сім’ї в складних життєвих обставинах,
яким надано комплекс соціальних послуг та гуманітарну допомогу у вигляді
дитячих речей. Двом учасникам АТО /ООС надано інформаційні послуги. 

Одній сім’ї надано допомогу в оформленні документів для отримання
громадянства.         

    Відділом   містобудування  та архітектури протягом   листопада 2019
року   розглянуто  2  заяви   від  замовника  по  пайовій  участі  у  розвитку
інфраструктури м. Каховка та оформлено 2 договори на суму 296,736 тис. грн.

Розглянуто  звернень:  від громадян міста - 39, від юридичних осіб- 30.
Видано 1 будівельний паспорт забудови земельної ділянки,  оформлений

1  паспорт  прив язки  розміщення  ТС  для  провадження  підприємницькоїʼ
діяльності,  підготовлено  6  висновків  по  технічній  документації   із
землеустрою, підготовлено 2 довідки про відсутність забудови на земельній
ділянці, надано 6 ордерів на проведення земляних робіт.

Підготовлено на розгляд 7  проектів рішення виконкому  та 1 проект
рішення сесії Каховської міської ради.  Переоформлено та подовжено терміни
дії  одного  дозволу  на  розміщення  реклами.  Проведено  11  перевірок  по
виконанню земляних робіт та зберігання будматеріалів .

Кожного тижня здійснювались дводенні виходи по перевірці законності
встановлення рекламних засобів, виконання  будівельних та земляних робіт,
правильності складування будматеріалів,  встановлення ТС з фотофіксацією.

          Співробітниками відділу контролю за додержанням законодавства
 про працю, благоустрій та паркування транспортних засобів проведено 
наступні заходи:
          - постійно проводились рейди, спрямовані на  виявлення правопорушників,
виходячи з наявних повноважень, під час яких винесено 9 приписів щодо усунення
порушень Правил  благоустрою території в м. Каховка щодо посадових осіб 
 підприємств, представників юридичних осіб, а також щодо фізичних осіб. 

- складено 18 протоколів про адміністративні правопорушення ( всі —
за  статтею  152  КпАП  України  «Порушення  державних  стандартів,  норм  і
правил  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів  та  правил  благоустрою
територій  населених  пунктів»),  які  згідно  статті  218  КпАП  України
направлено  на  розгляд  адміністративної  комісії  при  міськвиконкомі
Каховської міської ради.
           - під час рейдів проведено 7 профілактичних бесід з власниками
домашніх тварин, про недопущення ними порушень правил тримання 
собак і котів, передбачених ст. 154 КУпАП.

За  листопад  2019  року  адміністраторами  Центру  надання
адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 1125 заяви від суб’єктів
звернення  (із  них  83  адміністративних  послуг  в  режимі  електронного
доступу). 



В  період  з  01.11.2019  по  29.11.2019  року  прийнято  95  осіб  для
оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон  та  62 осіб
для  оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 

До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання  адміністративних
послуг за листопад 2019 року надійшло 58,7 тис. грн.

За  звітний  період  адміністраторами  Центру  надано  понад  1300
консультацій суб’єктам звернення.

Складено 22 рішення по справі про адміністративні правопорушення у
вигляді попередження.

Працює  система  автоматизації  обслуговування  відвідувачів  (система
керування  чергою  та  здійснення  платежів  за  адміністративні  послуги)   в
центрі надання адміністративних послуг Каховської міської ради. 

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
нараховано пільг  на житлово-комунальні  послуги 1123 особам за  листопад
2019 року на суму 834915,53грн..

      Також, сформовані та направлені до організацій - надавачів послуг
списки  пільговиків,  які  користуються  пільгами  на  житлово-комунальні
послуги( 88 організацій). Надано консультативно-роз' яснювальної інформації
щодо отримання пільг – 900 осіб.
        Станом на 01.12.2019 року в місті Каховці обліковано 255 багатодітні
родини, в яких виховується 858 дітей, у тому числі дітей віком до 6 років –
279, від 6 до 18 років – 533, старших від 18 років, які навчаються за денною
формою навчання у ВУЗах – 46. Для використання права на пільги батькам
багатодітних сімей та їх дітям упродовж листопада місяця 2019 року видано
посвідчень:  батьків – 9; дітей – 13.
      За цей період на облік поставлено 16 осіб, які вчинили насильство в сім'ї. 
Підготовлено  документи  для  відправлення  2  дітей  до  оздоровчих  таборів
«Молода гвардія» та «Артек».         

 За січень-листопад 2019 року робочою групою щодо легалізації оплати
праці  та  зайнятості  населення  було  перевірено  531 приватних підприємців
міста,  виявлено  51  підприємців,  які  порушували  норми  трудового
законодавства,  складено  23  акт.  Управлінням  праці  та  соціального  захисту
населення  матеріали  на  порушників  трудового  законодавства  виявлених
фактів  порушень  передаються  до  Каховського  відділення  Новокаховської
ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області та до Головного управління держпраці у
Херсонській  області  для  подальшого  опрацювання.  Спеціалістами  відділу
праці  51 особі  надані  консультації  щодо трудового законодавства та інших
питань відділу.
          Відповідно до постанови КМУ № 321 (із змінами) «Про затвердження
Порядку  забезпечення  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  осіб  з
інвалідністю,  дітей  з  інвалідністю  та  інших  окремих  категорій  населення  і



виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби
реабілітації,  переліків  таких  засобів»,  протягом  листопада  укладено  16
договорів  на суму 545 370,44 грн. Сплачено шість 3-х сторонніх договорів на
суму 170 161,00 грн. та дванадцять 2-х сторонніх договорів на суму 137 327,00
грн.    

 За  програмою  пільгового  медичного  обслуговування  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  перераховано  кошти
міській аптеці № 27  та стоматологічній поліклініці в сумі 2239,00 грн.

Направлено  1  учасника   АТО  для  отримання  послуг  з  санаторно-
курортного лікування  з 25 листопада 2019 року на базі санаторія «Кристал» м.
Трускавець.
       Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 303  особам, з них:
-   28  особам  -  з  питань  соціального  захисту  громадян,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  45   особам   -  з  питань  надання
матеріальної  допомоги,   6  особам  –  з  питань  пенсійного  забезпечення,  17
особам – з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням,  6 особам  –
з питань влаштування до геріатричного пансіонату,  -  194 особам – з питань
забезпечення технічними засобами реабілітації,  7 учасникам АТО - з питань
санаторно-курортного  лікування,  психологічної  реабілітації,  професійної
адаптації та надання матеріальної допомоги.
                По місцевому бюджету профінансовано за листопад – 7235436,06 грн.

По державному бюджету профінансовано за   листопад   -  2092117,57
грн.  

Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців   в   межах
періодичного  поновлення  на  підставі  відомостей  наданих  Каховським
районним  сектором  управління  Державної  міграційної  служби  України  в
Херсонській області,  відділом реєстрації місця проживання осіб Каховської
міської ради,  Відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту
Каховка,  Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  виконкому
Каховської  міської  ради,  Каховським районним центром первинної медико-
санітарної  допомоги  та  Каховським  міськрайонним  судом  в  Херсонській
області опрацьовано наступну інформацію: за відомостями щодо реєстрації-
107 осіб,  за відомостями щодо зняття з реєстрації-99 осіб,  за відомостями
щодо зміни ПІБ -19 осіб,  за відомостями щодо досягнення 18 років -20 осіб,
за відомостями щодо померлих- 51 особа, за відомостями щодо НСП- 2 особи,
за відомостями щодо визнання недієздатними -1 особа,  за переадресацією від
інших відділів ведення Державного реєстру виборців 11 осіб.

Також відділ щоденно взаємодіє з іншими відділами ведення, відділом
адміністрування,  розпорядником реєстру та суб’єктами подання відомостей
періодичного поновлення з питань ведення та функціонування ДРВ з метою
дотримання повноти та коректності бази даних.

За  листопад  2019  року  до  загального  відділу  надійшло  -
розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та його заступників,
листів від органів вищого рівня та інших установ — 662 од.



Протягом листопада 2019 року загальним відділом прийнято звернень
громадян —  169 од., депутатських звернень — 9 од., інформаційних запитів
—  12  од.,  реєстраційних  справ  —  41  од.,  запитів  про  реєстрацію  місця
проживання осіб — 74 од.

На особистому прийомі міського голови побувало 12 громадянин 3 та
ініціативні групи.

Надано консультації та роз’яснення 179 громадянам.
Підготовлено  та  проведено  4  засідання  виконкому,  на  яких  було

розглянуто і прийнято 43 рішень виконкому.  
Загальним відділом постійно проводилась робота щодо забезпечення

сталої роботи та функціонування управлінь та відділів міськвиконкому. 
Щоденно виконувалась технічна робота з сайтом (розміщення проектів

рішень  сесії,  виконкому,   розпоряджень,  нормативних  документів,  новин,
оголошень та ін.; зняття з публікації прийнятих проектів рішень виконкому та
сесії). Контроль руху документів на оприлюднення і нормативних документів.

          У листопаді 2019 року  архівним відділом на договірних засадах
здійснено  науково-технічне  опрацювання  та  приймання  на  довгострокове
зберігання  документальних  матеріалів  постійного  зберігання  за  2016  рік
Каховського  міськрайонного  центру  зайнятості.  Дані  заходи  здійснені  на
платній основі у зв язку із закінченням термінів зберігання документальнихʼ
матеріалів. 

За  звітний  період  вибірково  проведені  ремонтні  роботи  справ  з
кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств в кількості 41
одиниці зберігання, які використовувалися для підготовки та видачі довідок
соціально-правового характеру. 

За зверненнями громадян та установ зареєстровано 41 запит соціально-
правового  характеру  і  13  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів
підготовлено та  видано 139 довідок соціально-правового характеру,  в  тому
числі:  86  довідок про підтвердження стажу роботи,  51  довідку про розмір
заробітної  плати  та  2  довідки  про  відсутність  документів.  На  виконання
тематичних  запитів   підготовлено  та  видано  36  архівних  копій  (архівних
витягів) рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо.
Виконано платних послуг на загальну суму 9567,11 грн.

За направленнями головного управління Пенсійного фонду України в
Херсонській  області  на  протязі  місяця  проведено  11  звірок  відповідності
даних первинних документів,  даним архівних довідок про заробітні  плати,
виданих для нарахування пенсій. В ході звірок грубих порушень не виявлено.


