
Щомісячний звіт: головне про роботу виконавчого комітету Каховської міської ради
 

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 листопад 2020 року

Відділом економіки,  комунального майна та землі  відповідно  до  покладених  на  нього
завдань за листопад виконана наступна робота. А саме:

ЕКОНОМІКА:

          1. Підготовлено:
           Проекти рішення виконавчого комітету Каховської міської територіальної громади:
       - Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.
Каховки на 2020 рік зав підсумками 9 місяців 2020 року4
        - Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.12.2019 року№ 1957/89
«Про програму економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік, та
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року»;
          Проекти рішення сесії Каховської міської територіальної громади: 
        - Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.12.2019 року№ 1957/89
«Про програму економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік, та
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року»;
      - Про внесення доповнень до рішення сесії Каховської міської ради від 25.06.2020 р.
№2242/100  “Про місцеві податки та збори”;

- Про внесення доповнень до рішення сесії Каховської міської ради від 25.06.2020 р.
№1644/80  “Про місцеві податки та збори”;

- Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021
рік;
     2.  Направлено  акт-рахунок  за  оренду  комунального  майна  підприємствам  ТОВ
“Каховлифт” за листопад 2020 року . 
       3.  Підготовлено 16 листів - відповідей юридичним та фізичним особам, виконавчим
органам влади.

4. Проводиться інвентаризація земельних ділянок комунальної форми власності, що не
знаходяться в оренді.
       5.  Систематичне виконання завдань розпоряджень,  доручень та листів  Херсонської
обласної державної адміністрації. За вересень 2020 р. виконано  27 контрольних  завдань
Херсонської ОДА.
        6. Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування
рекламних засобів з  ФОП Оркуш І.І.,  Садовий С.С.,  ФОП Муйзеник С.М.,  Зайченко
А.І., Бертова Т.П. та роботу по погашенню заборгованості зі сплати за користування
рекламними засобами.
         7. Надано до відділу архітектури список боржників по розрахунку з реклами станом на
01.09.2020 р.
     8.  Проведено  контроль  та  аналіз  звітів  по  оренді  комунального  майна  станом  на
01.11.2020. Направлено 4 листа комунальним підприємствам боржникам.
          9. Розміщено 2 інформаційні статті на офіційному сайті Каховської міської ради.
         10.   Працівники відділу прийняли участь у двох вебінарах.

КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО: 

      Надано 2 консультації щодо захисту прав споживачів (усна форма).
      Підготовлено 4 проєкти рішень виконавчого комітету. 



      Надано 3 відповіді на звернення.
      Розглянуто 3 заяви щодо оренди комунального майна.

ЗЕМЛЯ: 

- підготовлено 41 проектів рішень сесії міської ради;
- підготовлено та надано 5 відповідей на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб;
-  підготовлено  договорів  оренди  землі,  додаткових  угод  до  договорів  оренди  земельних
ділянок;
-  підготовлені  матеріали  для  проведення  земельних  торгів  з  набуття  права  оренди  на
земельні ділянки;
-  підготовлені  матеріали  по  4  земельним  ділянкам  для  проведення  конкурсу  з  відбору
суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки земельних ділянок;
-підготовлені  матеріали  по  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення для оформлення нотаріальної угоди на 3  (три) земельні ділянки;
- постійно приймаються громадяни та юридичні особи по земельним питанням;
- замовлено та отримано 3 (три) Витяги з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки;
- замовлено та отримано   Витяг про державну реєстрацію 1 (одну) земельну ділянку;
- замовлено та отримано 2 (два) Витягів про надання відомостей з Державного земельного
кадастру;
- 2 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;
-  громадянина  поставлено  на  облік  по  виділенню  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;

Фінансове  управління  інформує,  що  власні  надходження  до  міського  бюджету  по
загальному фонду за 11 місяців 2020 року склали 166766,4 тис.грн, що становить 97,4% до
плану, бюджетом недоотримано 4402,8 тис.грн. Проти фактичних надходжень минулого року
надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 11492,5 тис.грн.
Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів
до міського бюджету.
За  листопад  2020  року  підготовлено  58  розпоряджень  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів  міського  бюджету,  підготовлено  85  інформації  на  контрольні
документи  облдержадміністрації  та  департаменту  фінансів,  зареєстровано  14  довідок  про
внесення змін до розпису міського бюджету.  Обсяг фінансування головних розпорядників
коштів у листопаді по загальному фонду склав – 13567,3 тис.грн. (без урахування видатків,
які проводяться за рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів) та по
захищеним статтям виконано без кредиторської  заборгованості.  У листопаді  2020 року за
кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано 86,7 тис.грн. 

Протягом листопада 2020 року  відділом міського господарства, надзвичайних ситуацій,
обліку житла  відпрацьовано 133 контрольних документа, дано відповіді на 9 звернень від
мешканців міста, надіслано 22 листа (телефонограми),  підготовлено 4 рішення виконавчого
комітету та 1 розпорядження міського голови, надано 2 довідки по пожежам, складено 2 акта
обстеження зелених насаджень. 

Здійснено 7 оглядів дотримання правил благоустрою. Участь у комісіях, нарадах — 9.
Проведено 3 засідання місцевої комісії ТЕБ та НС та 1 засідання міської громадської комісії з
житлових питань.

Проводився постійний моніторинг та координація роботи з  початку опалювального
періоду 2020-2021 рр.



Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  надавались  усні  роз’яснення
мешканцям міста з житлово-комунальних питань.

Каховська міська ланка територіальної  підсистеми єдиної  державної  системи,  всі  її
служби та підрозділи як і раніше функціонують у режимі надзвичайної ситуації. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року (зі змінами), в
місті запроваджені заходи, передбачені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. 

Активізовано роботу патрульних груп (COVID-патрулі): відділу поліції, ДПСС, ДСНС
та окремо представниками структурних підрозділів  виконавчого  комітету  міської  ради по
патрулюванню  території  міської  територіальної  громади  на  предмет  виконання
підприємствами, організаціями та громадянами міста протиепідемічних заходів.

Затверджено  Комплексний  план  заходів  щодо  попередження  виникнення
надзвичайних ситуацій,  забезпечення техногенної та пожежної безпеки в осінньо-зимовий
період 2020/21 року Каховської міської територіальної громади.

План  осіннього  призову  до  лав  Збройних  сил  України  та  залучення
військовозобов'язаних  до  військової  служби  за  контрактом  на  2020  рік  виконано.
Організовані  перевезення  призовників  до  територіальної  призовної  комісії  та  обласного
пункту збору для відправлення до лав Збройних сил України, Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби України.

Обробка  документів  від  громадян,  пов’язаних  із  зміною  наймача  -  2  справи,  та
приватизацією державного житлового фонду - 3 справи.

Проведення розрахунків площ квартир, що приватизуються безоплатно та проведення
розрахунків вартості надлишків загальної площі квартири.

Підготування  розпоряджень  міського  голови  «Про  передачу  у  приватну  власність
квартир» та оформлення свідоцтв про право власності на житло - 3 справи.

Управлінням освіти у листопаді 2020 року проведена наступна робота:

Сформовано базу даних учнів на отримання документів про освіту у 2021.
Проаналізовано мережу та наявну навчально – матеріальну базу закладів освіти ОТГ.
Проведено  День  української  писемності  і  мови  в  закладах  освіти  міста.  (09.11.2020).

Всеукраїнський диктант  національної єдності в закладах освіти.
26.11.2020 відбувся  міський конкурс дитячого малюнку «Барвограй».

Відділом культури протягом звітного періоду організовано та проведено наступне:    
            Планування роботи відділу культури Каховської міської ради;

Робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, здача звітів);
Проведення нарад з керівниками структурних підрозділів відділу;
Культурно-мистецька діяльність згідно Програми розвитку культури і духовності на

2018-2022 роки затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2017  № 910/49,  додатку
до Програми «Плану основних міських культурно-мистецьких заходів на 2020 рік».

Культурно-мистецька діяльність :

№
з/п

Назва заходу Місце 
та дата проведення

1. Церемонія покладання квітів до пам’ятних знаків ВОВ з 
нагоди 77 річниці визволення Каховки від нацистських 
загарбників.

02.11.2020р.
 Парк Слави 

Монумент «Танк»
Виконано 

2. До Міжнародного Дня толерантності літературна кав’ярня:  14.11.2020р.



Бесіда «Толерантність. Стосується кожного»  Міська універсальна
бібліотека
Виконано

3. До Дня Гідності та Свободи: Патріотична книжкова 
виставка: «Революція Гідності: ми пам’ятаємо »

17.11 - 21.11.2020р.
Міська універсальна

бібліотека
Виконано

4.  З циклу заходів «Літературний календар письменників-
ювілярів»: 
«Детектив майстра і майстер детектива» (до 50-річчя від 
дня народження Андрія Кокотюхи , українського прозаїка

 19.11.2020р.
 Міська універсальна

бібліотека
Виконано

 

5. Заходи вшанування до Дня Гідності та Свободи. 
Покладання квітів.

21.11.2020р.
Пам’ятні дошки героїв АТО

(ЗОШ№1, ЗОШ№2, ЦДТ,
Каховський відділ поліції

ГУНП в Херсонській
області)

Виконано

6. Всеукраїнська акція «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв 
Голодомору та політичних репресій в Україні. 

24.11.2020р.
Пам’ятний знак жертвам

Голодомору
Виконано

7.  До Дня пам’яті жертв Голодоморів і політичних репресій 
Книжкова виставка-реквієм: «Голодомор в Україні – злочин
проти нації»

21.11-27.11.2020р.
Міська універсальна

бібліотека
Виконано

Відділ  у  справах  молоді  та  спорту Каховської  міської  ради  надає  інформацію  щодо
проведеної роботи за листопад 2020 року:

1) підготовка інформації на контрольні документи.
2)  координація  діяльності  та  проведення  робіт  щодо  утримання  у  належному

санітарно  -  технічному  стані  спортивного  комбінату  «Олімпійський»  та  спортивних
майданчиків.

3)  спільно  з  іншими  відділами  міської  ради,  громадськими  організаціями  та
ініціативними групами організовано та проведено фізкультурно - спортивні заходи:
- 31.10. – 01.11.2020 - в м. Херсоні на тенісних кортах ДТШ «Вікторія» відбувся командний
турнір з тенісу серед аматорів. В змаганнях взяли участь чотири команди (3 - з Херсона та 1 -
з  Каховки),  які  складалися з шести тенісистів.  За підсумками змагань перемогу в турнірі
святкувала команда Тенісного клубу «Каховка» у складі: Яковенко Валерій, Литвинов Вадим,
Парінцев Олександр, Сєров Роман, Прокопович Сергій, Комягін Володимир (6 учасників);
- 01-15.11.2020 - на футбольному полі стадіону «Авангард» проходили змагання -  відкритий
розіграш Кубку м. Каховки з футболу 8х8 2020 року. Організатори змагань: відділ у справах
молоді та спорту Каховської міської ради, Каховська міська федерація футболу, при підтримці
адміністрації  стадіону  «Авангард»  (ПрАТ «КЗЕСО»)  та  ДЮСШ Каховської  міської  ради.
Цього року за почесний трофей боролися сім аматорських колективів, які на попередньому
етапі були розподілені жеребом на дві групи: І група - «Опентек» (Каховка), «Олімпієць»



(Каховка),  «Малокаховка»,  ІІ  група -  «ЕККО»  (Каховка),  «Інтер»  (Каховка),  «Фаворит»
(Роздольне), «Старт» (Каховка).  В групах команди грали за коловою системою, щоб таким
чином визначати учасників фінального етапу. За підсумками попереднього групового етапу
до  півфіналу  потрапили  чотири  кращі  команди.  У  першому  півфіналі  команда  «Інтер»
(Каховка)  у  напруженому  двобої  перемогла  з  рахунком  2:0  команду  «Малокаховка».  а  у
другому  півфіналі  футболісти  каховського  «Опентека»  нічого  не  змогли  протиставити
команді  «ЕККО» (Каховка)  -  0:4.  У матчі  за  третє  місце  зустрілися  невдахи  півфіналів  -
«Малокаховка» та «Опентек». основний час гри завершився внічию - 3:3, а у додатковий час
малокаховчане  зуміли  вирвати  перемогу  у  непоступливого  суперника  -  4:3.  Цікавим  та
напруженим до останньої секунди був фінальний поєдинок між чинним володарем кубку -
«ЕККО» та амбіційним «Інтером». Завдяки голу Сергія Коваленка у другому таймі «Інтер»
зумів  мінімально  здолати  більш  досвідченого  суперника  та  вперше  у  своїй  історії  стати
володарем  Кубку  м.  Каховки  з  футболу  8х8.  Кращими  гравцями  турніру  стали:  кращий
бомбардир - Павло Гарібян (ЕККО) - 5 забитих м’ячів; кращий воротар - Данило Гриценко
(Інтер); кращий захисник - Артем Савченко (Інтер); кращий півзахисник - Євгеній Кондратюк
(ЕККО); кращий нападник - Олександр Чопік (Інтер). Команда-переможець, команди-призери
та кращі гравці змагань були нагороджені кубками, медалями та грамотами від організаторів
(7 команд, 93 учасника);
- 05.11.2020 -в приміщенні КЗ ХОР «Каховський геріатричний пансіонат» відбулись міські
змагання  з  шашок-64  серед  осіб  з  інвалідністю.  Змагання  були  організовані  Каховською
філією регіонального центру «Інваспорт» спільно з відділом у справах молоді та спорту Ка-
ховської міської ради, та при організаційній підтримці адміністрації  пансіонату.  В турнірі
взяли участь десять спортсменів-паралімпійців. За результатами змагань перше місце серед
чоловіків виборов Таберко Микола, друге місце - у Наумкіна Олександра, третє місце здобу
Кульбікаєв Олександр. У заліку серед жінок перемогу здобула Вехова Лариса, друге місце по-
сіла  Подаляко  Валентина,  третє  -  Галацан  Оксана.  Переможці  та  призери  змагань  наго-
роджені грамотами, медалями та кубками від організаторів (12 учасників);
- 14.11.2020 – чемпіонат України з футболу серед аматорів СК «Каховка» - СК «Полтава» (50
учасників);
- 21.11.2020 – чемпіонат України з футболу серед аматорів СК «Каховка» - «Скорук» (То-
маківка) (50 учасників).

4)  спільно  з  іншими  відділами  міської  ради,  громадськими  організаціями  та
ініціативними групами організовано та проведено молодіжні заходи:
-  06.11.2020  -  після  тривалої  перерви  в  роботі,  викликаної  карантинними  обмеженнями,
відбулося  чергове  засідання міської  Ради з  питань молодіжної  політики.  Питання,  які
розглядались на засіданні молодіжної Ради: 1. Про індивідуальні заходи з протиепідемічної
безпеки по запобіганню поширенню COVID-19; 2. Про проєкт рішення виконавчого комітету
міської ради "Про зміни у складі міської Ради з питань молодіжної політики при виконавчому
комітеті міської ради"; 3. Про підсумки роботи міської Ради з питань молодіжної політики
при  виконавчому  комітеті  міської  ради  за  І-ІІІ  квартали  2020  року;  4.  Про  підсумки
опитування  щодо  визначення  кандидатури  на  звання  «Молодіжний  лідер  року»;  5.  Про
підготовку до міського конкурсу соціальних проєктів і  програм з молодіжних проблем на
отримання муніципальних грантів на 2021 рік; 6. Про підготовку документів в номінаціях по
призначенню персональних стипендій Каховської  міської  ради для обдарованої  молоді  на
2021  рік;  7.  Про  проєкт  Плану  роботи  міської  Ради  з  питань  молодіжної  політики  при
виконавчому  комітеті  міської  ради  на  2021  рік;  тощо. Наостанок  обговорили  заходи  до



Всесвітнього  Дня  молоді  (10  листопада)  та  Дня  студента  (17  листопада).  Зважаючи  на
епідемічну ситуацію по області та у місті, було запропоновано онлайн формат: фотоконкурс
"Завжди молоді" та конкурс есе "Моя студентська історія". А також спільно з ГО «Каховська
відкрита ліга гумору» провести міський турнір зі спортивної версії гри «Що? Де? Коли?» (16
учасників);
-13.11.2020 - Каховська відкрита ліга гумору спільно з відділом у справах молоді та спорту
Каховської міської ради організували та провели  міський міні-турнір зі спортивної версії
гри  "Що?  Де?  Коли?",  присвячений  Всесвітньому  дню  молоді  та  Міжнародному  дню
студентів. Захід  проходив з  дотриманням усіх  карантинних  норм з  дозволеною кількістю
учасників. В  інтелектуальній  битві  зійшлися  колективи: "Морські  режисери"  (Тишковець
Вікторія,  Тишковець  Павло,  Тишковець  Віола,  Місюра  Віра), "Заруба"  (Батурін  Олег,
Батуріна Наталя, Осадчук Слава, Осадчук Світлана, Забєліна Анна), "Друзі Друзя" (Мовчун
Артур, Медкова Кароліна, Щербина Віталій, Левчик Лідія), "Середній Вік" (Осіння Ірина,
Римар Вікторія, Козлова Ліза, Волков Артем, Головачов Микола, Аркуша Сергій). Команди
зіграли загалом 24 питання на різноманітні теми. Гра проходила весело і непередбачувано.
Призові місця розподілились наступним чином: третє місце - "Заруба", на другому місці -
"Друзі Друзя", і перше місце виборола команда "Середній вік" (20 учасників);
-  17.11.2020  -  до  Всесвітнього  дня  молоді  та  Міжнародного  дня  студентів  засідання
молодіжного «круглого столу» проходило цьогоріч в закритому форматі. Нажаль, не змогли
запросити усіх охочих, адже карантинні обмеження дозволяють проведення заходів за участі
не більше 20 осіб. Про це, а також про епідситуацію в місті та по Херсонській області ще на
початку  засідання  розповіла  Владислава  Базилевич.  В  форматі  зустрічі  із  присутніми
членами  ММГО  та  представниками  загальноосвітніх  закладів  міста  обговорили  багато
питань,  познайомилися  з  новим  складом  «Ради  лідерів»  шкільних  парламентів
старшокласників. Говорили про реалізацію молодіжних проєктів, які отримали життя у 2020
році завдяки ініціативі громадських активістів. Керівник ініціативної групи "ГУК" Світлана
Стрельчук розповіла  цікаві  моменти реалізації  проєктів  «КультМови» і  «Школа безпечної
поведінки» та поділилася планами на майбутнє. Не обійшли увагою і ювілейну дату в історії
нашого міста - 80-річчя Каховського історичного музею. Присутні познайомились із історією
створення музею та його експозицією, дізнались про інтерактивні заходи та інсталяції, квест-
ігри та незвичайні екскурсії, що відбуваються завдяки творчій праці наукових співробітників.
Приємним моментом стало нагородження у номінації «Молодіжний лідер року - 2020» Олесі
Мінської, члена Громадської ради, представника ММГО «Мотоклуб «Колеса Дракона»» та ІГ
«Збережемо  нашу  історичну  спадщину»,  активістку  молодіжного  життя  міста.  А  на
завершення засідання учасники «круглого столу» привітали одне одного з Днем студента, а
Софія Майстренко подарувала присутнім свої неперевершені авторські поезії (20 учасників);
- 17.11.2020 – до Всесвітнього дня молоді та Міжнародного дня студентів підведено підсумки
онлайн  –  конкурсу  есе  під  назвою "Моя  студентська  історія"  (організатори  –  член
ініціативної групи «Збережемо нашу історичну спадщину» Владислава Базилевич та відділ у
справах  молоді  та  спорту).  Цього  року  карантин  підкорегував  заходи,  які  щорічно  за
сприяння відділу у справах молоді та спорту проводили активісти молодіжного руху міста,
тому довелося звернутися до можливостей онлайн формату. Кожен, незалежно від віку та
міста проживання, мав можливість взяти участь у онлайн конкурсі, надіславши свій твір на
електронну адресу. Таких творів надійшло шість. І серед них комісія, не знаючи ані прізвищ,
ані віку учасників, мала визначити переможця. Врешті решт усіх підкорила історія участі у
спортивних  змаганнях  дівчини-блондинки,  студентки  Одеської  морської  академії  (автор  -
Тишковець Віолетта). Друге місце у конкурсі розділили історії про один день, день посвяти у
студенти в КПІ (автор - Спільна Аміна) та розповідь про жарти медиків на Хеллоуін (автор -
Шкелда Валерія). А третє місце отримала історія про практику у далекому 1985-му (автор -
Микола Огданець) (10 учасників);



-  18.11.2020  -  до  Всесвітнього  дня  молоді  та  Міжнародного  дня  студентів  завершено
голосування та підведено підсумки онлайн - фотоконкурсу "Завжди молоді", що проходив
з  ініціативи  ГО  "МО  "Нічна  Мана"  за  підтримки  відділу  у  справах  молоді  та  спорту
Каховської  міської  ради.  Маємо  три  фотографії  переможців:  1.  Молодіжна  акція
"Обнімательний патруль" 2017 р. (автор Сергій Кашулін, яка набрала 152 лайки); 2. Хелоувін
2019 р. (автор Сергій Кашулін - 130 лайків); 3. Кубок КВН серед шкіл міста 2018 р.(автор
Олександр Глущенко) (431 учасник);
-  26.11.2020 -  спільно з  управлінням освіти у дистанційному форматі  проведено  міський
конкурс  дитячого  малюнку  серед  дошкільних  закладів  міста  "Барвограй"  (80
учасників);
-  28.11.2020-  участь  молоді  міста  у  загальнонаціонально –  міжнародній  акції  «Запали
свічку» в День пам’яті жертв голодомору (20 учасників).

Працівниками відділу у справах дітей у листопаді:
            здійснено прийом громадян у кількості 18 осіб та надано консультації з різних питань;

відвідано за місцем проживання 10 сімей;
            прийнято участь у 8 судових засіданнях;
        згідно графіку та плану роботи проведено 1 засідання комісії з питань захисту прав
дитини, координаційної ради у справах дітей;
          підготовлено документи та взято участь у засіданні виконкому Каховської міської ради,
опікунській раді, засіданні адміністративної комісії (двічі, згідно плану роботи виконкому);
      відповідно  до  рішення  виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради  2  малолітнім
продовжено термін тимчасово влаштування у родини патронатного вихователя, 3 влаштовано
до родини патронатного вихователя. 

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 за звітний період:

1. Виконання документів:
Підготовлено відповіді на 51 контрольних документа, в тому числі:

   11 на Доручення голови Херсонської обласної державної адміністрації;
   37 для  Херсонського обласного центру соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді; 

       1 для УПСЗН Каховської міської ради; 
       1 для Каховського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській області.

Надано відповідь громадянину на 1 звернення на «гарячу лінію».
Підготовлено 3 направлення на навчання кандидатів в опікуни.

2.   Візити у  сім’ї: 
          - Здійснено 19  візитів в сім’ї, що перебувають в складних життєвих обставинах.  

- Від початку листопада 2020 року виявлено 2 сім’ї  в СЖО, в них виховується 5 дітей.

        3.    Соціальний супровід: 
Всього  під соціальним супроводом МЦСССДМ станом на 01.12.2020 р. перебуває 3

сім’ї,  що  опинились  в  складних  життєвих  обставинах.  Від  початку  року  перебувають  на
обліку та/або отримують соціальні послуги 90 сімей, в яких виховуються 145 дітей.

4. Надання соціальних послуг.
         Протягом листопада  2020 року було надано 86 соціальних послуг.

         5.   Профілактична робота серед населення: 
Проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  серед  сімей  в  СЖО  щодо

профілактики коронавірусу.



Проведено 4 вебінари «Патронатні сім’ї в Україні» з метою пошуку нових кандидатів в
патронатні вихователі для осіб,  що перебувають на обліку в Каховському міськрайонному
центрі зайнятості.

За сприянням християнської церкви СКИНІЯ проведено акцію «Твори добро» для сімей
в СЖО.

          6. Робота  МЦСССДМ  з ЗМІ.
На  сайті  Каховської  міської  ради  розміщена  публікація  до  заходу  «16  днів  проти

насильства», в Фейсбук розміщені публікації щодо семінару для умовно-засуджених на тему
«ВІЛ/СНІД»,  4  публікації  щодо  вебінару  «Патронатні  сім’ї  в  Україні»,  публікація  щодо
проведення акції «Твори добро».

7. Участь в роботі постійно діючих рад і комісій.
 Взято участь у:

 - засіданні комісії з питань захисту прав дітей;
 - засідання опікунської ради по недієздатним.

         8. Координація і контроль:
Здійснюється координація роботи щодо охорони здоров’я населення міста відповідно до

Розпорядження міського голови від 24.07.2009 № 130-р. 

Відділом  містобудування  та  архітектури  за  листопад  2020  року  проведена  відповідна
робота:
1. Підготовлено  4 проекти рішення виконкому. 
2. Підготовлено 1 рішення сесії Каховської міської ради.
3. Розглянуто звернень: від громадян міста - 28, від юридичних осіб - 30.
4. Укладено  договір про пайову участь у розвитку  інфраструктури  м.Каховки по об єкту:ʼ
,,Будівництво  автобусного  павільйону  з  торговельним  об єктом  за  адресою:  Херсонськаʼ
область, м.Каховка, вул.Мелітопольська, буд. б/н” на суму 4000 грн.
5.  Видано 11 ордерів на проведення земляних робіт.
6. Проведено  3  візуальних  обстежень  стану  рекламоносіїв  на  території  міста  на  предмет
дотримання вимогам Правил розміщення.
7. Видано 3  довідки про відсутність забудови на земельній ділянці.
8. Видано 2  висновки по землевпорядній документації.
9. Видано 5 дозволів на тимчасове зберігання будівельних матеріалів.
10. Підготовлено 1 викопіювання з генерального плану м.Каховка.
11.  Опрацьовані  15  контрольних  документів,  які  надходять  від  Херсонської  обласної
державної адміністрації.
12.  Проведено  7  перевірок  по  виконанню  земляних  робіт  та  зберігання  будматеріалів  .з
залученням  спеціалістів  відділу контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю,
благоустрій та паркування.  
13. Здійснюється співпраця з проектними організаціями по виконанню  проекту ,,Внесення
змін до генерального плану м.Каховка”.
14. Кожного  тижня  здійснювались  дводенні виходи  по  перевірці  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.

У листопаді 2020 року співробітниками відділу контролю за додержанням законодавства
про працю, благоустрій та паркування транспортних засобів проведено наступні заходи:
         - в порядку самоврядного контролю за дотриманням Правил благоустрою території в
м.Каховка  здійснено  9  рейдів,  спрямованих  на  виявлення  правопорушників,  виходячи  з



наявних повноважень, під час яких проведені профілактичні бесіди з 35 фізичними особами-
підприємцями та мешканцями міста, винесено 8 приписів щодо усунення порушень;  
        - складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КпАП
України «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів  та  правил  благоустрою територій  населених  пунктів»,  які  направлено  на  розгляд
адміністративної комісії при міськвиконкомі Каховської міської ради;
         - на виконання доручення першого заступника голови Херсонської ОДА від 05.06.2020р.
№ 3279/0/20/16 «Про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та
послугами»  разом  з  працівниками  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
Каховської  міської  ради,  податкової  служби,  пенсійного  фонду та  центру зайнятості  була
проведена інформаційно-роз яснювальна робота з суб’єктами господарювання, що проводятьʼ
діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування щодо вимог
чинного законодавства по легальному працевлаштуванню осіб, в ході якої було перевірено 14
суб’єктів  господарювання,  у  яких виявлено 2 порушення.  1  порушення усунено протягом
наступного дня (працевлаштовано додатково 3 особи в закладі ресторанного бізнесу);

- за зверненням УПСЗН при Каховському міському виконкомі проведено інспекційне
відвідування 1 суб’єкта господарювання з питань виявлення неофіційно працевлаштованих
осіб. Порушень трудових відносин при працевлаштуванні працівників не виявлено.

Відділом  інформаційних  технологій,  комунікативних  зв язків  з  громадою  таʼ
забезпечення роботи депутатського корпусу  у листопаді  2020 року проведена  наступна
робота:
    - підготовлено до проведення перше пленарне засідання, на порядок денний виносилося 16
проектів  рішень.  Засідання  відбулося 19.11.2020-20.11.2020  року  (перша  частина  у  РБК
Фрунзе, а друга у залі засідань);

-  підготовлено  до  проведення  2  засідання  адміністративної  комісії  (11.11.2020  та
25.11.2020);

-  підготовлено список депутатів Каховської міської ради VIII скликання, закріплених
за виборчими округами Каховської громади;

- направлено до суду матеріалів по адміністративній справі;
- листування з головою ХОДА Гусєвим Ю.В. стосовно допомоги родині Мотенко;
- розгляд звернення депутата Каховської міської ради Гончара М.В.

За  листопад  2020  року  адміністраторами  Центру  надання  адміністративних  послуг
прийнято та опрацьовано 1 260  заяви від суб’єктів звернення  (із них  348 адміністративних
послуг в режимі електронного доступу). 

У період з 01.11.2020 по 30.11.2020 року прийнято 54 особу для  оформлення паспорту
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон   та   43  особи  для   оформлення  паспорту
громадянина України у вигляді ID-картки. 

До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання  адміністративних  послуг  за
листопад 2020 року надійшло 43,8 тис. грн, із них:

- надання  відомостей  з  Державного  земельного  кадастру  у  формі  витягу  з
державного земельного кадастру про земельну ділянку– 16,0 тис. грн.;

- реєстрація  місця проживання  особи та  зняття  з  реєстрації  місця проживання
особи – 1,3 тис. грн.;

- надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно – 0,6
тис. грн.;

- оформлення та видача паспорту громадянина України  – 3,7 тис. грн.;
               -    оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон  – 22,2
тис.грн.



За звітний період адміністраторами Центру надано понад 2000 консультацій суб’єктам
звернення.

Складено  6 рішень  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження.

В Центрі  працює сервіс  для  нечуючих або слабочуючих людей.  Відтепер,  нечуючі
відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з обслуговування  ConnectPro
ConnectPro і в режимі онлайн вільно спілкуватися на доступній мові. 

Передбачена  можливість  онлайн  перекладу  жестової  мови  через  додаток,  який
встановлено на планшеті адміністратора . 

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

Щодня  адміністратори  Центру  передають  документи  до  суб’єктів  надання
адміністративних послуг, а саме: відділам Каховської міської ради, Каховського РВ УДМС
України  в  Херсонській  області,  Управлінню  Держгеокадастру  у  Каховському  районі,
Каховському  міськрайонному  Управлінню  Державної  служби  з  надзвичайних  ситуацій
України у Херсонській області,  Каховському районному управлінню головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області та інші.

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 територіальної громади та Центру надання
адміністративних послуг в фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні
послуги.

Відділом державної реєстрації протягом листопада проведено наступну роботу:

З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Всього прийнято 538  осіб, з них:

1. реєстрація права власності  на нерухоме майно – 281;
2.  інше речове право (договори оренди) –190; 
3. зміни –60;
4. обтяження – 5;
5. підготовлено 2 заперечення по судам різних інстанцій.

З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

Подано та оброблено всього заяв про надання адміністративних послуг –   87.   З них для 
проведення державної реєстрації:
- створення юридичної особи – 1;

- змін до відомостей про юридичну особу – 19;
- фізичної особи підприємцем – 24;
- змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 13;
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 23;
- рішення про припинення юридичної особи –2;
- припинення юридичної особи – 1;
- зміни у складі комісії з припинення – 2; 
- змін про відокремлені підрозділи юридичної особи – 2.



Протягом  листопада  2020  року  відділом  реєстрації  місця  проживання  осіб Каховської
міської ради надано понад 796 адміністративних послуги. Була проведена наступна робота:

- Зареєстровано місце проживання  –  96 особам;
- Знято з реєстрації місця проживання – 136 особам;
- Оформлено  та  видано  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця

проживання особи – 383; 
- Оформлено та видано довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому

приміщенні/ будинку осіб – 181;
- Підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої

служби, ВВДРВ на 141 особу;
- Через Портал державних послуг iGov отримали послуги 3 особи.

Протягом звітного періоду діяльність  відділу ведення Державного реєстру виборців була
спрямована на виконання покладених на нього завдань відповідно до Положення про відділ,
а саме:

▪ 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 78 осіб;
- за відомостями щодо зняття з реєстрації 71 особи;
- за відомостями щодо зміни ПІБ 18 осіб;
- за відомостями щодо досягнення 18 років 31 особи;
- за відомостями щодо померлих 30 осіб;
- за переадресацією від інших відділів ведення Державного 

реєстру виборців 5 осіб;
▪ в межах візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю

бази даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес
25 осіб; 

▪ направлено  запитів  до  відділу  реєстрації  місця  проживання  осіб,  за
результатами опрацьовано 14 записів;

▪ направлено запитів до Каховського РВ УДМС, щодо 1055 осіб;
▪ знищено дані Реєстру щодо 45 виборців, термін зберігання яких минув;
▪ проведено 37 наказів керівника відділу в електронному вигляді;
▪ опрацьовано  відомості  щодо  осіб  з  указів  Президента  щодо  набуття  та

припинення громадянства;
▪ опрацьовані  повідомлення  дільничних  виборчих  комісій  щодо  виявлених

неточностей;  
▪ виконано  поточні  та  періодичні  заходи  щодо  комплексної  системи  захисту

інформації;

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.



Працівники  архівного відділу  беруть  участь  у  міських нарадах.  Впроваджуються  в  практику
Правила роботи архівних установ України, наказ Мінюсту України від 14.03.2013 № 430/5 стосовно
документів ліквідованих підприємств, методичні рекомендації облдержархіву.
         У листопаді проведене засідання експертної комісії, на якому розглянуто номенклатуру
справ на 2021 рік Каховського міськрайонного центру зайнятості. 
      У ході підготовки довідок соціально-правового характеру здійснено науково-технічне
опрацювання  та  складено  історичну  довідку  (довідку  про  реорганізацію) державно-
комунального молодіжного центру “Перспектива”, ліквідованого у 1997 році. Інформація про
реорганізацію враховується Пенсійним фондом України при підтвердженні трудового стажу
громадян, які працювали у вказаній установі.    
    За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  22  запита  соціально-правового
характеру  і  6  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  76  архівних  довідок
соціально-правового характеру, в тому числі: 56 довідок про підтвердження стажу роботи, 17
довідок про розмір заробітної плати та 3 негативні довідки про відсутність документів. На
виконання тематичних запитів підготовлено та видано 8 архівних копій (архівних витягів)
рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо. 

Під час роботи з архівними документами вибірково проведені ремонтні роботи справ з
кадрових  питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в  кількості  30  одиниць
зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру. 

За  направленнями  головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Херсонській
області  протягом  місяця  проведено  3  звірки  відповідності  даних  первинних  документів,
даним архівних довідок про стаж роботи та заробітні плати, виданих для нарахування пенсій.
У ході звірок грубих порушень не виявлено. 

Про роботу управління праці та соціального захисту населення за листопад 2020 повідомляємо
наступне.

За листопад місяць 2020 року відділом державних соціальних допомог:
прийнято особових справ – 402;
прийнято заяви з сайту Міністерства – 9;
призначено: державних допомог – 270, субсидій – 319;
зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС –186, ПФУ –  28;
зроблено запитів до інших УПСЗН – 24;
зроблено запитів до ПФУ – 7;
зроблено запитів до фонду соціального страхування – 6;
зроблено запитів до Центру зайнятості — 7;
зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності – 409 осіб;
надано консультацій –  429;
надано довідок – 107;
видано посвідчень інвалідам – 1;
надруковано витягів з протоколу рішення комісії – 66;
надано відповідей на скарги: на гарячу лінію – 12, на Департамент – 2, особисто заявнику — 
3;        
зроблено відповідей на контрольні документи: разові – 4, щовівторка — 8, щочетверга – 4, 
щомісячні – 10, ОДА -  2;
звіт на ДФС по отримувачам допомог – на 975 осіб;
списано в архів – 11 особові справи;
оброблено особові справи, які надійшли з Центру – 315 особові справи;
підготовлено особових справ по запиту в інші управління – 2;
сформовано реєстрів по субсидії – 106;



введено в дію нових тарифів – по 3 підприємствам;
зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено – 10 субсидій;
зроблено перерахунок субсидій в автоматичному режимі — 7814.
Активна база отримувачів: субсидії ЖКП – 4336 осіб, субсидії СГТП –247, державних 
допомог –  2239 осіб.
У листопаді 2020 року особи, зареєстровані в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, в
м.Каховка не реєструвалися та довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи не
отримували. На даний час на обліку в перебуває 162 сім’ї, в яких 233 особи, у тому числі:
          - осіб, переміщених з Донецької та Луганської областей – 200;
          - осіб, переміщених з АР Крим – 33 осіб; 
Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб:
          - працездатного віку – 94;
          - дітей — 48;
          - інвалідів — 13;
          - пенсіонерів за віком – 78.
Через карантин на всій території України та відповідно до Закону України „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та
економічних  гарантій  у  зв’язку  з  поширенням  корона  вірусної  хвороби”   від  30.03.2020
№540-IX, в управлінні не здійснюються заходи по скасуванню довідок про взяття на облік
внутрішньо  переміщених  осіб  через  їх  тривалу  відсутність  за  місцем  тимчасового
проживання в м. Каховці,  усі належні соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам в
управлінні нараховуються та виплачуються в автоматичному режимі.

По місцевому бюджету профінансовано за листопад – 273717,31грн.:
- Забезпечення перевезення – 175 000,00;
- Компенсація  на  проїзд  пільгових  категорій,  –  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 2 042,05;
- Пільги на послуги зв’язку  - 4 528,10;
- Зубопротезування пільгових категорій –4 993,00;
- Забезпечення  ліками  та  зубопротезування  пільгових  категорій,  –  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5658,13;
- Виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги – 3730,34;
- Стипендія УБД, яким 90 і більше років – 1300,00;
- Матеріальна допомога –62600,00;
- Виплата пільг почесним громадянам міста –  1053,78;
- Адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО – 12000,00;
- Пільги на послуги зв’язку  особам з інвалідністю по зору – 811,91.

По державному бюджету профінансовано за листопад – 5 902 702,88 грн.:
- Допомога сім’ям з дітьми – 5 252 314,65;
- Надання  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо  переміщеним  особам  для
покриття  витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату  житлово-комунальних  послуг  –
73 661,90;
- Придбання технічних засобів реабілітації та санаторно- курортне лікування для осіб з
інвалідністю –     560 021,53;
- Матеріальна допомога особам з  інвалідністю  та малозабезпеченим –       3 350,00
- Санаторно – курортне дітей з ДЦП – 13 354,80;

За  листопад  2020р.  управлінням  укладено  48   договорів,  підготовлено  248   платіжних
доручень,    59    фінансових  та  юридичних  зобов’язань  .  По  фінансуванню  допомог  сім’ям  з



дітьми  ,  пільгам і  субсидіям   проводяться платежі по 10 банкам та пошту (в місяць кошти
проводяться  у  два  періоди,  за  кожний  період  набирається  по    12  5  платіжних  доручень,
фінансові і юридичні зобов’язання)

Станом на 01.11.2020 до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на
пільги знаходиться 6700 осіб, із них  705 ветеранів війни  осіб, учасників війни  169 осіб.

     На  обліку перебувають 208 ветеранів війни, які приймали участь в АТО та ООС, а
саме:  202 -  учасника бойових дій,  5 – осіб з  інвалідністю внаслідок війни,  які  приймали
участь в АТО та ООС, 1 учасник війни, 14 – сімей загиблого (померлого) учасника бойових
дій.

Нарахована адресна грошова допомога на тверде паливо та скраплений газ у 2020 році 30
особам м на суму 50811,720 грн.

У листопаді  2020 року нараховані пільги на житлово-комунальні послуги з:
- держбюджету 810 особам на суму 626 553,98грн.;
- міського бюджету почесним громадянам міста 1053,78 грн.

У   2020  році  нарахована  щорічна  допомога  до  5  травня  705  особам  на  суму
882795,00грн.

Переведено отримання  пільг  на готівкову грошову форму 16  особам. (Всього 510
осіб).        
            Закрито особових справ у зв’язку зі смертю та вибуттям в інший район – 78 справ.

Зроблений  наказ  на  закриття  особових  справ  пільговиків,  які  померли  в  жовтні
2020 року.

Прийняті та занесені до ЄДАРП декларації доходів пільговиків – 10 справ.
Відкориговані довідники в ЄДАРП – 62 різновида та тарифа.

 Надано 3 статті на сайт Каховської міської ради та фейсбук .
           Відкориговані 156 особистих карток пільговиків в ЄДАРП.
        Надана роз’яснювально-консультативна інформація щодо отримання піль на житлово-
комунальні послуги у грошовій формі – 76 особам.
           Надано довідок: багатодітним сім’ям для отримання ДСД – 21 особа;
           Пільгове зубопротезування  –  6 довідок.

За  інформацією Головного управління статистики у  Херсонській  області  згідно
державних  статистичних  спостережень  за  ф.  №1-ПВ  (місячна)  станом  на
01.11.2020року по місту Каховка заборгованість із  виплати заробітної плати складає
15903,3 тис. грн. (753 осіб), яку мають два підприємства міста:

- ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», сума боргу – 15266,0
тис. грн. (639 особи).

- ДП «Каховське лісове господарство», сума боргу – 637,3 тис. грн. (114 осіб).
За інформацією голови правління ПрАТ «КЗЭСО» борги із виплати заробітної плати

на підприємстві існують через затримку оплати покупців за поставлену продукцію. 
За  інформацією  керівництва  ДП  «Каховське  лісове  господарство»  станом  на

25.11.2020р. заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
За  січень  -  листопад  2020  року  робочою  групою  щодо  легалізації  оплати  праці  та

зайнятості  населення  було  перевірено  356  приватних  підприємця  міста,  виявлено  35
підприємця, які порушували норми трудового законодавства, складено 21 акт.  Управлінням
праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства
виявлених  фактів  порушень  передаються  до  відділення  Каховської  ДПІ ГУ  ДПС  у
Херсонській  області та  до  відділу  контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю
Каховської міської ради для подальшого опрацювання. 



За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано станом на
01.12.2020р: 

 податку з доходів фізичних осіб – 45413,2 грн;

 військовий збір – 3839,6 грн.;

 єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності - 3336,20 грн.;

 ЄСВ – 60869,88 грн.;

 всього – 113458,88 грн.
     Згідно з трудовим законодавством оформлено 25 найманих працівників, залучено до

реєстрації 3 приватних підприємців.
            У 2020 році зареєстровано 17 колективних договорів та 8 зміни до них.
       Прийнято участь у двох судових засіданнях щодо позовних заяв про стягнення сум
грошових допомог.
     Проведено  чотири  засідання  комісії  з  розгляду  матеріалів  про  припинення  або
поновлення надання соціальної допомоги.
      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 з підприємствами укладено 24 двосторонні  договори  на забезпечення ТЗР 89 осіб
(275 одиниці) на суму 254 420,78 грн. та 16 тристоронні договори на забезпечення засобами
для пересування  та протезно-ортопедичними виробами 16 осіб на суму 383 711,00 грн.

   Сплачено  кошти по 10 двосторонніх  та  14  тристоронніх  договорах  на  забезпечення
засобами реабілітації 62 особи, на суму 566 527,63 грн.
   Прийнято, оброблено пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби від 13
осіб, замовлено 56 одиниць технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів.
До ЦБІ внесено  відповідні доповнення. 
    Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  до  банківських  установ,  до  Укрпошти,
інформацію для Міністерства фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати
стипендії  12  особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  які  досягли  90-річного  віку  в  сумі
1200,00 грн.,  а  також  щомісячної  виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 12,0
тис.грн. 
    Нараховано та виплачено кошти на забезпечення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  безкоштовними  ліками  та  пільгове  зубопротезування  в  сумі
5658,13 грн. 
    Проведено  виплату  компенсації  проїзду  один  раз  на  рік  автобусним  та  залізничним
транспортом  трьом  особам  1  та  2  категорії  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, в сумі 2542,05 грн.
     Нараховано та виплачено одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету 4 вдовам
померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС на  суму 4,0 тис. грн.. 
    2  осіб  влаштовано  до  будинку-інтернату,  1  законний представник  недієздатної  особи
очікує рішення опікунської ради. 2 особам надається допомога в оформлені документів на
влаштування до геріатричного пансіонату. 

4 малозабезпеченим особам призначено матеріальну допомогу з Державного бюджету на
суму 3,4 тис. грн., підготовлено реєстри до Державної казначейської служби та банківських
установ, інформацію для Міністерства фінансів України.

Прийнято заяви від 2 батьків та законних представників дітей з інвалідністю, сформовано
пакети документів та надіслано повідомлення про рішення направити дітей з інвалідністю до
Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для



здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» зі змінами, послуги з реабілітації  отримала 1
дитина з інвалідністю на суму           19,1 тис. грн..

Проводиться робота по наданню послуг санаторно-курортного лікування та проходження
психологічної реабілітації учасникам АТО. 

Станом на 01 грудня 10 учасників АТО отримали послуги з психологічної реабілітації, 9
установам відшкодовано вартість наданих послуг у сумі 103,8 тис. грн. 

Станом на 01 грудня 2020 року 2 особи  з інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників
АТО, отримали послуги на базі ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова»; 2 учасника бойових
дій отримали послуги: 1 особа - СКК «Моршинкурорт», санаторій  «Лаванда»; 1 особа - ДП
«Клінічний санаторій ім. Горького» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця; 1 учасника АТО  отримав
послуги  у  сан.  «Оздоровчо-профілактичний  комплекс  ПЛАНЕТА  ЗДОРОВЯ»  СКК
«ЖЕНЕВА». 3 санаторіям відшкодовано вартість наданих послуг у розмірі 34,4 тис грн.
     У листопаді 2020 року 1 особа з інвалідністю з дитинства отримали послуги з санаторно-
курортного лікування в сан. «Дністер» м.Моршин; Закладу відшкодовано вартість наданих
послуг у сумі 7,4 тис. грн..

Проведено  перевірки  за  правильністю  та  своєчасністю  призначення  та  перерахунку
пенсій  Каховським  відділом  обслуговування  громадян  (сервісним  центром)  ГУ  ПФУ  в
Херсонськый області по 76 пенсійних справах.
     Проведено перевірку правильності виплати допомоги  на поховання 36 осіб на суму 253,3
тис.грн.

  Ведеться прийом документів від жителів міста на отримання одноразової матеріальної
допомоги та здійснюється організація роботи комісії по соціальному захисту населення при
виконавчому комітеті міської ради.      Протягом листопада 2020 року прийнято 35 заяв від
жителів міста. Проведено 3 засідання комісії. Призначено допомогу: на лікування - 34 особам
на  суму  62,1   тис.  грн.,  ВПО –  1  особі  на  суму  0,5  тис.  грн.  Підготовлено:  1  протокол
засідання  комісії,  2  проекти  розпоряджень  міського  голови  на  виплату  вищевказаних
допомог,   6  реєстрів  виплат  до  Міністерства  фінансів  України,  6  відомостей  на  виплату
матеріальної допомоги через банківські відділення.

     Здійснено прийом та надано консультації і роз'яснення 164 особам, з них:
-  11 особам - з питань соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
-  61  особам  - з питань надання матеріальної допомоги;
-  2  особам - з питань пенсійного забезпечення;
-  12 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
-  7 особам - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
-  68 особам - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
- 3 учасникам АТО з питань санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації,

професійної адаптації.
   Протягом листопада відділом відпрацьовано 50 контрольних документів, з них:
- щотижневі – 6 
- щомісячні -  22
- разові – 21
 - щоквартальні — 1.
     Підготовлено  5  відповідей на письмові звернення громадян.
     Підготовлено 3 проекти розпоряджень міського голови та 1 проект рішення сесії міської

ради  щодо  внесення  змін  до  міської  програми  соціального  захисту  та  розміщено  на
офіційному сайті Каховської громади.   

     На офіційний сайт Каховської громади та до мережі Фейсбук надано 1 інформаційне
повідомлення з питань соціального захисту осіб з інвалідністю.



    Станом на 01.12.2020 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
перебуває 256 багатодітних сімей, в яких налічується 885 дітей. З початку року видано 53
посвідчення батькам багатодітних сімей та 87 посвідчень дітям.


