
Щомісячний звіт 
про роботу виконавчих органів Каховської міської ради

Пропонуємо мешканцям Каховської міської територіальної громади ознайомитися 
з інформацією про роботу виконавчих органів ради 

за листопад 2021 року

            Працівниками  архівного  відділу протягом  листопада  2021  року  підготовлено  на
розгляд та рішенням сесії від 25.11.2021 №968/21 затверджено Програму розвитку архівної
справи на 2022-2026 роки.
     На  договірних  засадах  закінчено  роботу  по  науково  -  технічному  опрацюванню
документальних  матеріалів  за  2015-2017  роки  управління  культури  і  туризму  Каховської
міської  ради,  яке  являється  установою  -  джерелом  формування  Національного  архівного
фонду.  Всього  упорядковано  та  складено  довідковий  апарат  на  25  справ  постійного
зберігання,  25  справ  з  кадрових  питань  (особового  складу),  в  акт  про  вилучення  для
знищення  документів  відібрано  65  справ,  які  не  мають  культурної  цінності  та  втратили
практичне значення. Науково - довідковий апарат матеріалів Управління культури і туризму
схвалено експертною комісією архівного відділу та направлено на розгляд ЕПК державного
архіву Херсонської області. 
     За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  23  запита  соціально  -  правового
характеру і 4 тематичних запити. На виконання запитів підготовлено та надано 80 довідок
соціально - правового характеру, в тому числі: 57 довідок про підтвердження стажу роботи,
20  довідок  про  розмір  заробітної  плати  та  3  довідки  про  відсутність  документів.  На
виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 5 архівних копій (архівних витягів)
рішень сесій і виконкому про підтвердження майнових прав та присвоєння адресних номерів,
копій розпоряджень міського голови тощо.
     Під час роботи з архівними документами вибірково проведені ремонтні роботи справ з
кадрових  питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в  кількості  27  одиниць
зберігання, які використовувалися для підготовки та видачі довідок соціально -  правового
характеру. 
     Відповідно  до  Правил  організації  діловодства  та  архівного  зберігання  документів  у
державних  органах,  органах  місцевого  самоврядування,  на  підприємствах,  в  установах  і
організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5,
розпочато  роботу  по  формуванню  номенклатур  справ  на  2022  рік  установ  -  джерел
формування  Національного  архівного  фонду  та  інших  підприємств,  які  функціонують  на
території громади. 
     За направленнями головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
проведено 5 звірок відповідності даних первинних документів, даним архівних довідок про
стаж роботи та заробітні плати, виданих для нарахування пенсій. В ході звірок порушень,
через які виникли спори та перерахування пенсій, не виявлено.

            Протягом  листопада  2021  року  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
відділом управління Державної міграційної служби України в Херсонській області, відділом
реєстрації  місця  проживання  осіб  Каховської  міської  ради,  Каховським  міськрайонним
відділом  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану,  управлінням  праці  та  соціального
захисту населення Каховської міської ради, Каховським міським центром первинної медико-
санітарної допомоги та Каховським міськрайонним судом в Херсонській області опрацьовано
наступну інформацію: 
     - за відомостями щодо реєстрації - 74 особи;



     - за відомостями щодо зняття з реєстрації - 105 осіб;
     - за відомостями щодо зміни ПІБ - 22 особи;
     - за відомостями щодо досягнення 18 років - 55 осіб;
     - за відомостями щодо померлих - 187 осіб;
     - за відомостями щодо визнання нездатних пересуватися самостійно - 1 особа;
     - за переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців - 8 осіб;
     - за відомостями щодо визнаних судом недієздатними - 1 особа.
     В  межах  візуального  та  автоматизованого  контролю  за  повнотою  та  коректністю  бази
даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 34 особи. 
     Направлено 6 запитів до суб’єктів подання відомостей, за результатами опрацьовано 40
записів.
     Знищено дані Реєстру щодо 70 виборців, термін зберігання яких минув.
     Проведено 38 наказів керівника відділу в електронному вигляді.
     Опрацьовано  3  запити  від  Каховського  РВ  УДМС  щодо  реєстрації  осіб  з  тимчасово
окупованих територій.
     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.

            Відділ державної реєстрації у звітному періоді виконав наступну роботу.
     З  питань  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  -  усього  подано  та
оброблено 961 заяву, з яких:
     - реєстрація права власності  на нерухоме майно - 543;
     - інше речове право (договори оренди) - 401;
     - зміни - 15;
     - обтяження - 2.
     З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - усього
подано та оброблено 110 заяв про надання адміністративних послуг, з них для проведення
державної реєстрації:
     - змін до відомостей про юридичну особу - 28;
     - фізичної особи підприємцем - 6;
     - змін до відомостей про фізичну особу  - підприємця - 13;
     - припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця - 23;
     - внесення запису про початок спрощеної процедури припинення юридичної особи - 39;
     - скасування заборони вчинення реєстраційних дій — 1.
     Додатково:
     - підготовлено 1 заперечення по судам різних інстанцій;

     - видано 8 витягів з ЄДР; 
     - надано 3 пакета копій документів, що містяться в реєстраційних справах;
     - оброблено 258 реєстраційних справ у паперовому вигляді;
     - направлено 18 реєстраційних дій до інших суб’єктів державної реєстрації;
     - отримано 71 реєстраційну дію від інших суб’єктів державної реєстрації;
     - направлено 1 реєстраційну справу по ухвалі суду.

     За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій
надійшло - 53000,00 грн.

            Відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  відділом економічного  розвитку,
інвестицій та регуляторної політики за звітний період виконано наступну роботу:

     Підготовлено рішення сесії Каховської міської ради:



     - Про затвердження Стратегії розвитку Каховської міської територіальної громади на 2022-
2027 роки та Плану реалізації Стратегії розвитку Каховської міської територіальної громади
на 2022- 2024 роки (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету);
     - Про внесення доповнень до рішення міської  ради від  24.12.2020 року № 115/4  «Про
програму  економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  Каховської  територіальної
громади на 2021 рік»;
     - Про затвердження Плану  діяльності з підготовки  проектів  регуляторних  актів на 2022
рік.
     Підготовлено розпорядження міського голови:
     - Про створення робочої групи з розгляду колективного звернення громадян.
     Проводилася  розробка  програми  економічного,  соціального  та  культурного  розвитку
Каховської міської територіальної громади на 2022 рік.
     07.10.2021 року організовано тренінг по нарощуванню потенціалу громади обговорення
перспектив  розвитку  громади,  напрямів  майбутніх  проектів,  мобілізації  ресурсів  у
партнерстві  з  Програмою  розвитку  Організації  Об'єднаних  Націй  в  Україні  (ПРООН)  та
Херсонською обласною державною адміністрацією (ХОДА).
     Спеціалістами відділу прийнято участь у он-лайн заходах:
     -  02.11.2021 р. в Ініціативі з проєктів муніципального партнерства «Підтримка проєктів
місцевого  розвитку  регіонального  значення»  яка  впроваджується  Програмою  «U-LEAD з
Європою».  «Галузеві  особливості  проєктів:  МСБ та  бізнес  парки»,  «Галузеві  особливості
проєктів: Туризм та відпочинок» (з 9.00 до 18.00);
     - 02.11.2021  р.  у  вебінарі  «Державна  підтримка  значних  інвестицій:  можливості  для
громад»,  що  буде  проводитися  державною  установою  «Офіс  із  залучення  та  підтримки
інвестицій»;
     - 03 - 04.11.2021 р.  в  Ініціативі  з  проєктів  муніципального  партнерства  «Підтримка
проєктів місцевого розвитку регіонального значення» яка впроваджується Програмою «U-
LEAD з Європою». «Галузеві особливості проєктів: управління водою та відходами» (з 9.00
до 18.00) «Галузеві особливості проєктів: Захист навколишнього середовища»;
     - 08  та  09.11.2021  р. в  Ініціативі  з  проєктів  муніципального  партнерства  «Підтримка
проєктів місцевого розвитку регіонального значення» яка впроваджується Програмою «U-
LEAD з  Європою»  та  за  надіслані  концепцій  ваших  проєктів.  «Джерела  фінансування
інвестиційних /інфраструктурних проектів»- 2;
     - 11.11.2021 р. у семінарі 1 «Модель системної взаємодії із локальним бізнесом» в рамках
ініціативи  «Громада,  дружня  до  бізнесу.  Інструменти  сприяння  бізнесу  в  громадах»,  що
реалізовується  Клубом  Ділових  Людей  Україна  за  підтримки  Програми  «U-LEAD  з
Європою». Заповнено анкету - відгук до семінару.
     - 24.11.2021 р. у семінарі 2 «Інструменти підтримки бізнесу в громаді» в рамках ініціативи
«Громада, дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу в громадах», що реалізовується
Клубом Ділових Людей Україна за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Заповнено
анкету - відгук до семінару (з 14.00 до 18.00);
     - 24 - 25.11.2021 у Проекті «Посилення стійкості громад у Херсонській області» разом з
Херсонською  державною  адміністрацією,  з  ціллю  навчання  Цифрових  лідерів  у  форумі:
«Цифрова Херсонщина: Зручні сервіси для громадян, Смарт-рішення для інфраструктури вже
сьогодні» (з 9.00 до 18.00).
     - виконана робота по підготовці домашнього завдання після першого семінару  «Модель
системної  взаємодії  із  локальним  бізнесом» в  рамках  участі  Каховської  міської
територіальної  громади  в  ініціативі  «Громада,  дружня  до  бізнесу.  Інструменти  сприяння
бізнесу в громадах».
     Проводилося: 
     - розробка слайд - презентації проєкту Стратегії розвитку Каховської територіальної громади
на 2022- 2027 роки. Підготовка докладу до презентації Стратегії;
     - формування бази інвестиційних проектів громади;



     - розробка Програми залучення інвестицій в економіку Каховської МТГ на 2022-2024 роки;
     - робота з наповнення єдиного обласного реєстру регуляторних актів інформацією
про діючі регуляторні акти Каховської міської ради;
     - аналіз надходжень податків до бюджету міської територіальної громади в розрізі
старостинських округів станом на 01.10.2021 р. та 01.11.2021 р;
     - звірка виконання фінансових планів комунальними підприємствами міста;
     - звірка  платежів  з  податковою  службою  зі  сплати  місцевих  податків  (орендної
плати за землю та земельного податку на території громади). Інформацію зі списками
боржників направлено до старост та квартальних для проведення подальшої роботи;
     - засідання  фінансової  комісії  з  питань  розрахунків  з  бюджетами  усіх  рівнів,
погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій  та
інших соціальних виплат;
     - робота по розробці положення про конкурс на кращого підприємця громади;
     - перемовини  з  представниками  ТОВ  «Дерсім»,  які  планують  впровадження
інвестиційного проекту на території міста.Розробка Програми залучення інвестицій в
економіку Каховської МТГ на 2022-2024 роки.
     Прийнято  участь  у  онлайн презентації  Стратегії  розвитку  розвитку  Каховської
територіальної громади на період 2022–2027 роки.
     Сформовано  ПЛАН-ГРАФІК відстеження результативності діючих регуляторних актів на
2022 р.
     Підготовлено  аналіз  надходження  місцевих  податків  до  бюджету  громади  в  розрізі
старостинських округів за період з січня по вересень 2021 року.
     На сайт міської ради викладено 2 інформаційні статті до уваги суб’єктів підприємництва
та на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.
     Надано до відділу архітектури список боржників по розрахунку з реклами станом
на 01.11.2021 р.     
     Рознесено  виписку  з  Казначейства  по  платникам  за  розташування  рекламного
засобу. Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування
рекламних засобів з ТОВ «Дерсім», ФОП Пенізов А.П., ТОВ «Авто Плаза»  та роботу
по  погашенню  заборгованості  зі  сплати  за  користування  рекламними  засобами.
Проведено звірку по акту з ТОВ Еволюція.
     Підготовлено  матеріали  про  роботу  відділу  до  звіту  міського  голови  про
діяльність виконавчих органів ради за 2021 рік.
     Працівниками відділу пройдено тести Цифрограм 2.0.
     Систематичне  виконання  завдань  розпоряджень,  доручень  та  листів  Херсонської
обласної  державної  адміністрації.  За  листопад  2021  р.  виконано  24  контрольних
завдання Херсонської ОДА.
     Щотижня працівники відділу приймали участь у рейдах по боротьбі зі стихійною
торгівлею,  ковід-патрулях,  щомісяця  -  в  засіданні  адміністративної  комісії  при
виконавчому комітеті Каховської міської ради.
     Підготовлено  5 листів  -  відповідей  юридичним та  фізичним особам,  виконавчим
органам  влади,  на  запити  на  публічну  інформацію,  депутатські  запити,  колективні
звернення та ін.                   

            Відділом з питань депутатської діяльності у листопаді 2021 року проведено 
наступну роботу:
     - підготовлено  розпорядження  міського  голови  №  233-р  від  16.11.2021  року  «Про
скликання 21 сесії міської ради VІІІ скликання» за 10 днів до її проведення із зазначенням
часу  скликання,  місця  проведення  і  з  проєктом  порядку  денного  та  оприлюднено  на
офіційному веб-сайті міської ради;



     - підготовлено розпорядження міського голови № 240-р від 23.11.2021 року «Про внесення
змін до розпорядження міського голови від 16.11.2021 року № 233-р «Про скликання 21 сесії
міської ради VІІІ скликання» з внесенням змін і доповнень та оприлюднено на офіційному
веб - сайті міської ради.
     Проєкти рішень міської ради включені до порядку денного чергової 21 сесії міської ради
було надіслано депутатам для ознайомлення на їх електронні поштові скриньки за три дні до
проведення спільного засідання депутатських комісій; 
     - підготовлено до проведення спільне засідання депутатських комісій до 21 сесії міської
ради на розгляд було винесено 58 проєктів рішень;
     - підготовлено  на  засідання  21  чергової  сесії  проєкт  рішення  «Про  внесення  змін  до
рішення сесії від 28.01.2021 року № 178/6 «Про Програму підтримки діяльності Каховського
міського громадського формування з охорони громадського порядку  «Щит» на 2021 рік» та
проєкт рішення «Про проведення звітів депутатів Каховської міської ради VІІІ скликання»; 
     - за  дорученням  секретаря  міської  ради  здійснено  процедуру  візування  підготовлених
депутатом Каховської  міської  ради  VIII  скликання  Гончаром М.В.  проєктів  рішень:  «Про
депутатський запит до міського голови з приводу активізації дій спрямованих на збереження
монументу  «Легендарна  тачанка»  та  «Про  депутатський  запит  до  Національної  служби
здоров’я України з приводу фактів викладених у відеозверненні гр. Капустіної Н.О.»;
     - оформлено  протокол  засідання  депутатів  з  оптимізації  по  внесенню  пропозицій  до
структури Каховської міської ради;
     - за  результатами  засідання  постійних  депутатських  комісій  оформлено   доручення
директору КНП «КМЦПМСД» Каховської міської ради Олександру Антоненку;
     - за  результатами  засідання  постійних  депутатських  комісій  оформлено   доручення
начальнику  відділу  організаційно-кадрової  роботи,  інформаційної  політики  та  взаємодії  з
громадськістю;
     - за  результатами  засідання  постійних  депутатських  комісій  оформлено  2  доручення
начальнику відділу комунального майна та землі;
     - підготовлено до проведення засідання 21 чергової сесії, на порядок денний виносилося
91 проєкт рішення, 2 з яких було знято з голосування на доопрацювання. Усього розглянуто
89 проєктів рішень, з яких 9 не прийнятих.
     Після підписання міським головою рішень,  забезпечено невідкладне  оприлюднення їх
електронної копії на офіційному веб-сайті «Каховської міської територіальної громади» та
офіційному Веб-порталі відкритих даних, а завірені копії направлено вказаним адресатам у
кількості 216 екземплярів на 425 аркушах.
     За результатами пленарного засідання 21 чергової сесії було підготовлено:
     - службову записку міському голові Віталію Немерцю;
     - лист з копією рішення міському голові Віталію Немерцю;
     - службову записку в.о. начальника відділу комунального майна та землі;
     - доручення першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Галині Гондаревій;
     - доручення  заступнику  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Володимиру Рагуліну;
     - доручення  заступнику  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Галині Лобунько.
     Оформлено  подання  з  характеристикою  на  депутата  Каховської  міської  ради  VІІІ
скликання про нагородження почесною грамотою Каховської районної ради;
     Надано  відповідь  з  копіями  документів  на  2  листи  від  Головного  Управління  НП  в
Херсонській області ВП № 1 Каховського РВП.

            В листопаді  2021  року  співробітниками  відділу  контролю  за  додержанням
законодавства про працю, благоустрій та паркування транспортних засобів проведено
наступні заходи:



     - складено  9  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;
     - винесено 2 приписи щодо усунення виявлених порушень.
     Найбільш поширеними видами порушень є самовільне, без дозволу виконавчого комітету
встановлення на території міста гаражів та інших споруд, захаращення міської та прилеглої
території  будівельними  матеріалами,  гіллям,  опалим  листям,  побутовими  відходами,
влаштування сміттєзвалищ у невідведених для цього місцях та біля міських контейнерів для
вивозу ТПВ,  відмова від укладання договорів з спеціалізованим підприємством КП  «КТП»
про вивіз твердих побутових відходів.         

            Відділом містобудування та архітектури протягом листопада 2021 року:        
     - підготовлено та прийнято 2 рішення виконкому;
     - підготовлено та зареєстровано 4 накази щодо присвоєння адресних номерів та внесено
дані до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; 
     - розглянуто  звернень:  від громадян міста - 33, від юридичних осіб - 48;
     - підготовлено  та  зареєстровано  в  Єдиній  державній  електронній  системі  у  сфері
будівництва містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для пректування
обʼєктів будівництва - 3;
- підготовлено та зареєстровано в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
будівельних паспортів забудови земельної ділянки - 4;
     - підготовлено та видано 2 довідки про відсутність забудови;
     - підготовлено  та  видано  9  витягів  з  містобудівної  документації  для  розробки
землевпорядної документації;
     -  видано  1  паспорт  привʼязки  на  розміщення  ТС  для  провадження  підприємницької
діяльності;
     - видано 4 дозволи  на тимчасове зберігання будівельних матеріалів; 
     - видано 11 ордерів на проведення земляних робіт;
     - проведено 12 перевірок з виходом на місце по виконанню земляних робіт;
     - опрацьовано  32  контрольних  документи,  які  надійшли  від  Херсонської  обласної
державної адміністрації;
     - подовжено термін дії трьох рекламоносіїв на території міста;
     - проведено  комісійне  обстеження  1  рекламоносія  на  відповідність  технічним  та
естетичним вимогам з фотофіксацією;
     - проведено засідання робочої групи по соціальній рекламі;
     -  проведено  комісійне  обстеження  одного  самовільно  встановленого  рекламоносія  на
предмет його демонтування;
     - здійснені виходи на територію міста з метою виявлення застарілих табличок назв вулиць
(згідно ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал -  соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символики»).

             Відділом комунального майна та землі у листопаді 2021 року проведено наступну
роботу:
     - підготовлено 64 проекти рішень сесії міської ради;
     - підготовлено та надано 53 відповіді на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб;
     - підготовлено 10 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди земельних
ділянок;
     - підготовлені  матеріали  по  8  земельним  ділянкам  для  проведення  конкурсу  з  відбору
суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки земельних ділянок;
     - підготовлені матеріали для проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки на 2 земельні ділянки;



     -підготовлено  4  пакети  матеріалів  по  продажу  земельних  ділянок  несільськогоспо-
дарського призначення для оформлення нотаріальної угоди на земельну ділянку;
     - замовлено та отримано: 40 Витягів з технічної документації  про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, 35 Витягів про державну реєстрацію земельних ділянок, 40 Витягів
про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
     - поставлено на облік 2 громадянина по виділенню земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку,  а  саме учасники бойових дій  які  безпосереднь брали
участь у АТО;
     - підготовлено 1 висновок щодо погодження документації із землеустрою;
     - 1 громадянина поставлено на облік по виділенню земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
     - постійно приймаються громадяни та юридичні особи по земельним питанням.

             Протягом  листопада  2021  року  відділом  міського  господарства,  надзвичайних
ситуацій, обліку житла було проведено наступну роботу:
     Обробка документів від громадян пов’язаних із  видачі дублікату свідоцтва про право на
майно та приватизацією  державного житлового фонду,  які надійшли від ЦНАП  (5 справ).
     Обробка  документів  на  видачу  дублікату  свідоцтва  про  право  власності  на  житло  (3
справи).
     Підготовка рішення «Про затвердження протоколу засідання міської громадської комісії з
житлових питань при виконавчому комітеті Каховської міської ради» від 28.10.2021р. №6.
     Рішення  виконкому  «Про  зміну  договору  найму  жилого  приміщення  з  дружини  на  її
чоловіка» 
     Рішення  «Про  зарахування  на  квартирний  облік  осіб,  які  потребують  поліпшення
житлових умов згідно листа Новокаховської міської ради».
6.  Підготовка рішення  «Про затвердження Переліку  осіб,  які мають право на  фінансову
допомогу для встановлення індивідуального опалення за рахунок коштів міського бюджету».
7. Надання консультацій стосовно приватизації житла - постійно.

            Протягом листопада 2021 року відділом реєстрації місця проживання осіб було
надано понад 1227 адміністративних послуг. Була проведена наступна робота:
     - зареєстровано місце проживання - 145 особам, в т.ч в м. Каховка - 113; с. Коробки - 1; 
с. Роздольне - 5, с.Малокаховка - 23; 
     - знято з реєстрації місця проживання - 252 особи, в т.ч. м. Каховка - 197, с. Роздольне - 12,
с. Коробки - 9, с. Малокаховка — 28, с. Чорноморівка - 4;
     - оформлено  та  видано  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця  проживання
особи - 749; в т.ч. в м. Каховка - 579, с. Роздольне - 77, с. Малокаховка - 53; с. Коробки - 18; 
с. Чорноморівка - 22;
     -  оформлено та видано довідок про кількість зареєстрованих у житловому приміщенні/
будинку осіб - 81, в т.ч. в м. Каховка - 73, с. Малокаховка - 5; с. Коробки - 3;
     - підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої служби,
ВВДРВ на 89 осіб.
    
            Відділ  у  справах  дітей працює  згідно  з  планом  роботи  на  листопад  2021  року.
Протягом звітного періоду спеціалістами відділу:   
     - здійснено прийом громадян у кількості 18 особам та надано консультації з різних питань
громадянам Каховської територіальної громади;
     - відвідано за місцем проживання 10 сімей;
     - прийнято участь у 10 судових засіданнях;
     - згідно  графіку та  плану  роботи  проведено  1  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини;



     - підготовлено документи та взято участь у двох засіданнях виконкому Каховської міської
ради; двічі у засіданні адміністративної комісії, опікунській раді.
     Відповідно до рішення виконавчого комітету Каховської міської ради трьом малолітнім
продовжено  термін  тимчасово  влаштування  у  родини  патронатного  вихователя,  одного
влаштовано до родини патронатного вихователя. 
    Спеціалістами відділу спільно з МЦСС та управлінням освіти проведено перевірку умов
проживання дітей облікових категорій відповідно до законодавства. Надано харчову, речову,
та канцелярську допомогу.

            Відділом у справах молоді та спорту в листопаді 2021 року було проведено таку
роботу:
     Підготовлено:
     - інформацій на контрольні документи ОДА, РДА та управління фізичної культури, молоді
та спорту ОДА - 9 документів;
     - інформації відділам та управлінням Каховської міської ради - 14 листів;     
     - проекти рішень міської ради - 4.
     Працівниками відділу взято участь у:
     - спільному засіданні депутатських комісій (18.11.2021);
     - сесії міської ради (25.11.2021);
     - засіданні робочої групи з презентації Стратегії розвитку громади (15.11.2021) (он-лайн); 
     - роботі оргкомітету з організації та проведення заходів з нагоди Дня Збройних Сил Украї-
ни (29.11.2021);
     -  он-лайн  семінарі  з  медіа  грамотності  (в  рамках  програми  “Мріємо  та  діємо”)
(01.11.2021).
     Здійснювалась координація діяльності та проведення робіт щодо утримання у належному
санітарно-технічному  стані  спортивного  комбінату  «Олімпійський»  та  спортивних
майданчиків.
     Проводилось:
     - робота  над  проєктом  Програми  “Молодь”  на  2022-2026  роки  онлайн  -  зустрічі,
консультції, пропозиції тощо (протягом листопада);
     - робота над проєктом Програми з розвитку українського козацтва на 2022-2026 роки: он-
лайн-зустрічі, консультації, пропозиції тощо (протягом листопада);
     - засідання  робочої  групи  по  підготовці  проєкту  Програми  з  розвитку  українського
козацтва на 2022-2026 роки (04.11.2021);
     - засідання  робочої  групи  з  розробки  проєкту  Програми  «Молодь»  на  2022-2026  роки
(11.11.2021);
     - робоча  зустріч  у  фінансовому  управлінні  міської  ради  щодо  узгодження  бюджетних
запитів відділу на 2022 бюджетний рік (09.11.2021);
     - організація та проведення засідання координаційної ради з питань молодіжної політики
при виконавчому комітеті (16.11.2021);
     - презентація (он-лайн) звітів практик за 2021 рік представників міського учнівського пар-
ламенту старшокласників (17.11.2021).
     Організація та проведення:
     - он - лайн семінару по підготовці проєктів на конкурс молодіжних соціальних проєктів на
2022 рік (10.11.2021);
     - робочі візити до старостинських округів з метою огляду та інвентаризації (паспортизації)
спортивних об’єктів:  12.11.2021 -  с. Коробки,  17.11.2021 -  с.  Роздольне,  с.  Чорноморівка,
24.11.2021 - с. Коробки;
     - засідання координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому
комітеті (29.11.2021);
     -  спільно  з  управлінням  освіти  та  ДЮСШ  Каховської  міської  ради  семінару  (на  базі
ДЮСШ) з вчителями фізичної культури закладів загальної середньої освіти громади щодо



підготовки  та  складання  державної  статистичної  звітності  за  формою  2-ФК  за  2021  рік
(26.11.2021).
     Спільно з іншими відділами та управліннями міської ради, громадськими організаціями та
ініціативними  групами  організовано  та  проведено  фізкультурно-спортивні  заходи (у  тому
числі відрядження спортсменів на змагання обласного рівня):
     - 20-21, 27-28.11.2021, стадіон  «Авангард»  -  змагання  відкритого  розіграшу  Кубку
Каховської  міської  територіальної  громади з  футболу 8х8 серед аматорських команд 2021
року.  Цього року в розіграші відкритого Кубку Каховської  МТГ з футболу, який тривав з
жовтня по листопад (з перервою), брали участь 7 команд: «ЕККО» (Каховка), «Малокаховка»,
«Скіф» (Каховка), «Олімпієць» (Каховка), «Опентек» (Каховка), «Фаворит+» (Роздольне) та
«DF»  (Каховка).  Змагання  проходили  з  дотриманням  відповідних   санітарних  та
протиепідемічних  заходів.  За  підсумками  змагань  володарем  Кубку  Каховської  МТГ  з
футболу  8х8  2021  року  стала  каховська  команда  «ЕККО»,  яка  досягла  стовідсоткового
результату  у  всіх  матчах.  На  другому  місці  –  команда  «Малокаховка»,  на  третьому  –
«Опентек» (Каховка). 
     Кращими гравцями турніру стали:
     - кращий бомбардир - Анатолій Юхненко (Малокаховка) - 7 забитих м’ячів
     - кращий воротар - Олександр Брагін (ЕККО)
     - кращий гравець - Борис Остапенко (ЕККО).
     Команда  -  переможець,  команди  -  призери  та  кращі  гравці  змагань  були  нагороджені
кубками, медалями та грамотами відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради.
Під  час  церемонії  нагородження  учасників  привітав  міський голова  Віталій  Немерець  та
вручив заслужені нагороди.
     - 23.11.2021 - в Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради
відбулись  змагання  Каховської  міської  територіальної  громади  з  бочче  серед  дітей,
присвячені Міжнародному Дню людей з інвалідністю. За підсумками змагань перше місце
посів Михайло Іванов, друге місце – Анна Троян, третє – Тетяна Ніжикова. Змагання були
організовані Каховською філією «Інваспорт» спільно з відділом у справах молоді та спорту,
управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  Каховської  міської  ради,  та  при
підтримці адміністрації закладу. Змагання проходили з дотриманням відповідних  санітарних
та протиепідемічних заходів.  Переможці  та призери змагань були нагороджені  почесними
грамотами та  кубками,  учасники -  грамотами за  активну участь,  а  всі  учасники дитячих
змагань - заохочувальними призами від організаторів.
     - 26.11.2021  -  на  базі  Комунального  закладу  Херсонської  обласної  ради  «Каховський
геріатричний пансіонат» відбулись змагання Каховської міської територіальної громади серед
осіб з інвалідністю, присвячені Міжнародному Дню людей з інвалідністю з шахів та шашок-
64. Змагання були організовані Каховською філією «Інваспорт» спільно з відділом у справах
молоді  та спорту, управлінням праці  та соціального захисту населення Каховської  міської
ради,  та  при  підтримці  адміністрації  закладу.  Змагання  проходили  з  дотриманням
відповідних  санітарних та протиепідемічних заходів. За результатами змагань з шахів перше
місце здобув Анатолій Мельничук, друге - Андрій Подаляко, третє - Сергій Кирющенко. В
змаганнях з шашок у заліку серед чоловіків першість була за Миколою Таберком, на другому
місці - Віктор Дрочов, на третьому - Михайло Марченко. У заліку серед жінок перше місце
посіла Валентина Подаляко, друге місце у Ірини Набойщикової, третє - за Марією Гриценко.
Переможці та призери змагань були нагороджені почесними грамотами та кубками, учасники
- грамотами за активну участь.
     - 27.11.2021  року  в  Каховці  (на  с/к  «Олімпійський»)  відбулись  змагання  відкритого
розіграшу Кубку Каховської міської шашкової Федерації з шашок - 64. Змагання проходили з
дотриманням відповідних  санітарних та протиепідемічних заходів. В розіграші взяли участь
шашкісти  з  Каховки,  Малокаховки,  Н.Каховки,  Іванівки  та  Бериславського  району.  За
підсумками  першості  володарем  Кубку  КМШФ  2021  року  став  каховчанин,  кандидат  у
майстри  спорту  Сергій  Мішин,  який  набрав  23  очки  з  26-ти  можливих.  Представник



Бериславщини Василь Райляну став срібним призером, на третьому місці – Віктор Мануйло з
Н.Каховки. У заліку серед жінок перемогла Ольга Мелехина з Малокаховки. На другому та
третьому місцях каховчанки Любов Мирилко та Ніна Чорнощокова. Серед ветеранів трійка
призерів  визначилась  у  такому  складі:  Костянтин  Чорнощоков  (Каховка),  Володимир
Дем’янюк (Каховка) та Григорій Штанько (Іванівка). У заліку серед юнаків та дівчат кращий
результат  показав  каховчанин  Андрій  Ісаєв.  Переможці  та  призери  змагань  у  загальному
заліку нагороджені Кубками та грамотами, а у заліку в окремих категоріях – медалями та
грамотами відділу у справах молоді та спорту.
     - 20 - 25.11.2021 - на ігровому шаховому сервері Lichess.org проводився Всеукраїнський
особисто-командний  он-лайн  турнір  з  швидких  та  блискавичних  шахів  серед  осіб  з
інвалідністю, присвячений Міжнародному Дню людей з інвалідністю. За команду «Херсон»
виступав спортсмен Каховської філії регіонального центру «Інваспорт» Костянтин Захаров
(тренер -  Микола Гриценко).  За підсумками турніру команда «Херсон» стала переможцем
змагань  у  командному  заліку  з  швидких  шахів  завдяки  високому  особистому  результату
каховчанина у загальному заліку: Костянтин Захаров - 2 місце. В особистому заліку в турнірі
з блискавичних шахів  каховчанин Костянтин Захаров здобув 1 місце. 
     Спільно з іншими відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними
групами організовано та проведено козацькі та молодіжні заходи:
     - до Дня визволення міста від нацистів, за сприяння ініціативної групи «Збережемо нашу
історичну спадщину»,  відзнято відеоінтервʼю «Памʼять».  У цьому фільмі  окреслено різні
форми роботи по збереженню історичної памʼяті про події Другої світової війни в сучасному
світі. Поділитися своїм досвідом запросили людей, які безпосередньо займаються питаннями
збереження памяті - істориків та краєзнавців, митців та пошуковців, активістів громадського
руху:  Олексія  Обельця,  Світлану  Сидьолкіну,  Валентину  Чечину,  Віктора  Зубкова,
представників  ІГ  «Збережемо  нашу  історичну  спадщину».  Працювали  над  створенням
фільму близько двох тижнів.
     - 10 - 17  листопада  організація  та  проведення  фотоконкурсу  до  Дня  молоді  та  Дня
студента. У Міжнародний День студента  заступник начальника відділу у справах молоді та
спорту Владислава Базилевич привітала переможців та вручила їм подарунки від відділу. За
голосуванням «лайками», яке тривало до 23:59 16.11.2021, найбільшу кількість прихильників
отримали фотоработи: Олександри Вороніної (номінація «Спалах емоцій»), Лілії Слюсаренко
«Захопливе навчання в проекті «Школа миру» (номінація «Навчальний процес»), Олександра
Глущенка «На зарядку ставай!» (номінація «Молодь обирає здоровʼя»). Також усі учасники
фотоконкурсу отримали приємний сюрприз у вигляді календарика на наступний рік. 
     - 18 - 19 листопада співорганізація конкурсу дитячих малюнків «Барвограй».
     - у Міжнародний  День  студента  у  міськвиконкомі  відбулося  засідання  міського
учнівського парламенту старшокласників. Засідання пройшло в рамках міських заходів до
Всесвітнього Дня молоді та Дня студента. Згідно з Положенням про проходження практики
учнями-членами  міського  учнівського  парламенту  старшокласників  в  органах  місцевого
самоврядування,  влітку 2021 року на базі  двох відділів міської ради пройшли практику 8
учнів: відділ у справах молоді та спорту - Дана Круковська (НВК «Гімназія»), Софія Осадчук
(ЗОШ № 5), Анна Буднік (НВК «Гімназія»), Анна Ігнатьєва (ЗОШ № 6), Анастасія Вачаєва
(ЗОШ  №  5),  Жанна  Захарченкоо  (ЗОШ  №  3);  відділ  організаційно-кадрової  роботи,
інформаційної  політики  та  взаємодії  з  громадськістю -  Юлія  Жиденко  (НВК «Гімназія»),
Дарʼя  Позднухова  (ЗОШ  №  5).  Під  час  зустрічі  відбулось  і  обговорення  пріоритетних
напрямів програми «Молодь» на 2022 - 2026 роки.
     - 19  листопада  молодь  міста  та  представники  козацьких  організацій  приєдналися  до
суспільно - патріотичної акції до Дня Гідності та Свободи - «Народе мій, пишаюся тобою!»
     - 21 листопада пройшла літературна ZOOM - кав’ярня (ІГ «ГУК»).  Окрім традиційного
обговорення прочитаних за місяць книжок зробили кілька ліричних відступів - на тему історії
як  науки,  наприклад,  у  тонкощі  виборчого  процесу  і  злегка  -  у  фемінізм.  Час  пролетів
непомітно, його заледве вистачило, щоб обговорити всі книги.



     - 25 листопада, у переддень роковин вшанування памʼяті жертв голодоморів, за ініціативи
відділу  у  справах  молоді  та  спорту  і  Каховського  історичного  музею,  відбулась  онлайн
зустріч  з  учнями  9-11  класів  громади  під  символічною  назвою  «Під  знаком  Великого
Голоду». Говорили про голод як глобальну проблему людства,  адже, відповідно до нового
звіту Oxfam, опублікованого у 2021 році, число людей, які помирають від голоду, зросла в
шість  разів  за  останній  рік  -  це  11  осіб  щохвилини.  Старша  наукова  співробітниця
Каховського історичного музею Валентина Чечина розповіла про Голодомор 1932/33 років на
Херсонщині за свідченнями очевидців. Заступниця начальника відділу у справах молоді та
спорту  Владислава  Базилевич  ознайомила  молодь  з  репрезентацією  теми  голодомору  у
кінематографі. 
     - 25 листопада МЦ «Пульс» долучився до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
(інформ кампанія у інстаграмі, фейсбуці, телеграм каналі “Ми проти насильства”).
     Розміщено 13 публікацій на офіційному сайті Каховської міської територіальної громади,
на  сторінці  «Каховська  міська  територіальна  громада»  в  соцмережі  «facebook»  та  5
публікацій в газеті «Каховська зоря».

            За листопад 2021 року до канцелярії  загального відділу надійшло  розпоряджень та
доручень голови облдержадміністрації та його заступників, листів від органів вищого рівня
та інших установ в загальній кількості - 629 од. 
     Прийнято (загальна кількість - 486 од.):
     - звернень громадян - 113 од.,
     - урядова гаряча лінія - 56 од.,
     - депутатських звернень - 8 од.,
     - інформаційних запитів - 5 од.,
     - реєстраційних справ - 23 од.,
     - запитів про реєстрацію місця проживання осіб - 90 од.,
     - матеріальна допомога - 106 од.,
     - судові повістки - 40 од.,
     - службова кореспонденція - 45 од.
     Особистий прийом міського голови у листопаді не проводився у зв’язку з червоною зоною
карантинних обмежень.    
     Зареєстровано 7 доручень міського голови, планів заходів та графіків - 2.
     Вихідної кореспонденції зареєстровано 771 од., з них було підготовлено та  запакетовано
134  простих  листа  та  58  листів  та  пакети  з  повідомленням.  Кур’єрською  доставкою
працівниками відділу доставлено 235 документи. 
     Надано консультації та роз’яснення 315 громадянам.
     Постійно надаються консультації та проводиться роз'яснювальна робота з працівниками
міської ради з питань ведення діловодства, роботи із зверненнями громадян, із запитами на
публічну інформацію.
     Підготовлено та проведено 4 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 43
рішення виконкому.   Для членів  виконкому та  запрошених роздруковано 400 примірників
проектів  рішень.  Прийняті  рішення  з  відповідними  додатками  сформовані  у  справи
відповідно до вимог Регламенту виконкому. 
     Виконувався  облік  виданих  бланків  листів  виконкому  і  міської  ради,  розпоряджень
міського голови,  рішень виконкому та сесій міської  ради.  За листопад даної  документації
видано 868 од. 
     Загальним  відділом постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення  сталої  роботи  та
функціонування управлінь та відділів міськвиконкому. 
     У частині системного та програмного забезпечення:
     Кожного  робочого  дня  виконувалась  технічна  робота  з  сайтом  (розміщення  проектів
рішень виконкому, сесії,  розпоряджень, нормативних документів, новин, оголошень та ін.;



зняття з публікації прийнятих проектів рішень виконкому та сесії). Контроль руху документів
на оприлюднення і нормативних документів. Оптимальне розміщення на сайті.
     Також, спеціалістами відділу проводилось:
     - забезпечення справності ПО і технологічного обладнання системи “Голос” (оновлення,
перевірка прикладної частини, поточна оптимізація системи);
     - підготовка та тестування тех.засобів системи “Голос” (планшети та сервер);
     - технічне обслуговування пленарних засідань міської ради;
     - відеозйомка засідань сесій, депутатських комісій, засідань виконкому;
     - забезпечення прямих трансляцій пленарних засідань на хмарний сервіс YouTube;
     -  архівування  знятих  відеоданих.  Конвертація,  оптимізація,  забезпечення  доступності
відеоданих для співробітників виконкому. Забезпечення доступності відкритих відеоданих.;
     - технічне обслуговування локальної мережі виконкому;
     - сервісне обслуговування робочих станцій виконкому (оновлення OC Linux, тестування
продуктивності, усунення вузьких місць в обміні даними);
     - технічна підтримка відділу державної реєстрації (обробка дротових з'єднань, усунення
конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі Інтернет);
     - планове сервісне обслуговування підмінного фонду (перевстановлення ПЗ, діагностика,
ремонт систем охолодження, заміна несправних компонентів);
     - технічне  обслуговування  друкуючих  пристроїв  Kyocera  (заміна  тонера,  очищення
бункерів відпрацювання);
     - оперативне  реагування  для  усунення  аварійних  ситуацій  в  мережі  виконкому.
Виправлення помилок в роботі обладнання, операційних систем.;
     - технічна допомога співробітникам у реалізації складних задач обробки даних (таблиці,
презентації, фото, відео). Усунення збоїв обробки.;
     - профілактика  безпеки  руху  даних  в  мережі,  контроль  доступу  ззовні,  антивірусний
контроль в ОС Windows, оптимізація ОС Linux;
     - проведено поточне обслуговування 2 робочих станцій. 
     У частині господарського забезпечення проводилась наступна робота:
     - проведено капітальний ремонт частини опалювальної системи в підвальному приміщенні
виконкому;
     -  щоденна  перевірка  стану  теплового  обладнання  будівлі  виконкому,  у  тому  числі  і  в
підвальних приміщеннях;
     - закупівля необхідного обладнання, канцелярських приладів, паперу для друку,  поштових
марок, миючих засобів для технічного персоналу, тощо.
     - складались авансові звіти та інша документація для відділу бухгалтерського обліку;
     - оформлювались договори з організаціями та установами, з якими ведеться співпраця у
господарського частині;
     - проводився контроль за енергоспоживанням у будівлі;
     - складено звіт про споживання електроенергії виконкомом за місяць, за результатом чого
підготовлено додаткові угоди з Каховським РЕЗ та ЕМ;
     - виконувалось щоденне прибирання приміщень;
     - здійснювався обхід будови міськвиконкому для виявлення технічних проблем;
     - поточний  ремонт  внутрішніх  мереж  (електро-,  водо-,  каналізації)  та  приміщень
міськвиконкому;
     - виконувались  заправка  картриджів,  ремонт  офісної  меблі,  заміна  лампочок  на
енергозберігаючі, тощо.    

          Працівниками  управління культури і туризму протягом звітного періоду виконано
наступну роботу:
     Проводилося:
     - планування роботи Управління культури і туризму Каховської міської ради;
     - робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, здача звітів);



     - наради з керівниками відокремлених підрозділів Управління культури;
     - 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 2021 рік».
     Культурно-мистецька діяльність :  
     Закладами культури Каховської міської територіальної громади протягом листопада 2021
року організовано та проведено такі культурно - дозвіллєві заходи: 
     Міський Палац культури «Меліоратор»:
     - 02.11.2021 - мітинг з нагоди 77 річниці визволення України та 78 річниці визволення
Каховки від нацистських загарбників;
     - 19.11.2021 - суспільно - патріотична акція до Дня Гідності та Свободи - «Народе мій,
пишаюся тобою!»;
     - 27.11.2021 - церемонія Загальноукраїнської  акції   «Запали свічку пам’яті у своєму вікні»
і  вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу - Голодомору 1932 - 1933 років,
голодоморів 1921 - 1922, 1946 - 1947 років в Україні  хвилиною  мовчання;
     Міський культурно-методичний заклад:
     - 09.11.2021 - майстер-клас «Іграшка у техніці декупаж»  та тематичний святковий захід  з
нагоди  відзначення  Всеукраїнського  дня  працівників  культури  та  майстрів   народного
мистецтва;
     - 10.11.2021 - онлайн-проєкт до Міжнародного дня вишивальниць;
     - 16.11.2021  -  акція  «Гармонійний   світ-толерантний  світ!»  до  Міжнародного  дня
толерантності;
     - 19.11.2021 - у рамках відзначення Дня Гідності та Свободи: Презентація Всеукраїнського
мистецького проєкту «Мамай мандрує»;
     - 19.11.2021 - мандрівна виставка у рамках Всеукраїнського мистецького проєкту  «Мамай
мандрує»;
     - 27.11.2021 - участь у заходах пам’яті жертв геноциду українського народу-голодомору
1923-1933 років в Україні.
     Міська універсальна бібліотека:
     - 09 -13.11.2021 -  до Дня української писемності та мови: Ерудит - виставка: «Словник -
джерело нових слів»;        
     - 17- 21.11.2021 - до Дня Гідності та Свободи: Книжково-поетичний огляд: «Уклін живим -
загиблим слава»;
     - 21 -  27.11.2021 -  до Дня пам’яті  жертв  Голодоморів і  політичних репресій Книжкова
виставка-скорбота: «Скорботна свічка пам’яті святої»; 
     - 24.11.2021 - з  циклу  заходів  «Літературний  календар  письменників-ювілярів»:
Знайомство з  невідомим автором: «Нузет Умеров -  «Сімферопольский скорпіон»  (До 90 -
річчя  Нузета  Абибулаєвича  Умерова  (1931),  кримсько  -  татарського  поета,  прозаїка,
перекладача, журналіста).
Каховська школа мистецтв:
     - 27.11.2021 - фестиваль учнів фортепіанного відділу «Музична скарбничка»;
     - 30.11.2021 - загальношкільна гра-квест «Вивчаючи музику».
     Малокаховський сільський будинок культури:
     - 09.11.2021 -  до Дня української писемності та мови літературно - музична  композиція
«Мова  моя  українська,  мова  моя  материнська»;
     - 15.11.2021 - до Дня виноградаря і винороба онлайн привітання «Рости лоза - квітуй й 
радій моя душа»;
     - 19.11.2021 - до Дня Гідності та Свободи онлайн конференція історична  година  «Моя  
Україна - єдина  і  вільна»;
     - 26.11.2021 -  до  Дня пам'яті жертв голодоморів онлайн  конференція - зустріч «Кобза
ридала, душа стогнала» історична мандрівка «Козацькі сурми».
     Роздольненський сільський будинок культури:



     - 19.11.2021 - відео - привітання з Днем працівників сільського господарства «Земля єдине
джерело багатства»;
     - 22.11.2021 - година спілкування до Дня Гідності та Свободи «Ми єдині та вільні у цілому
світі!»;
     - 26.11.2021 - година спілкування до Дня пам’яті жертв Голодоморів «Свічка пам’яті».
     Чорноморівський сільський клуб:
     - 18 - 20.11.2021  р.  -  до  100-ї  річниці  Дня  села:  Створення  фотозони  «Село  моє,  душі
криниця» (фойє сільського клубу);  Відкриття фотовиставки «Старі  фотографії»  (сільський
клуб); Віншування жителів села «Прийміть вітання наші щирі…» (село); Онлайн привітання
«З  днем  народження,  моє  рідне  село!»  (група  в  Facebook);  Онлайн  презентація  «Трудові
звершення» (група в Facebook); Онлайн презентація «Прийміть вітання наші щирі…» (група
в Facebook); Онлайн презентація «Старі фотографії» (група в Facebook); 
     - 21.11.2021 р. онлайн презентація до Дня Гідності і Свободи «Разом. І до кінця.» (група в
Facebook);
     - 27.11.2021 р. онлайн презентація до Дня вшанування жертв голодоморів та політичних
репресій «Україна - пам`ятає. Світ - визнає!» (група в Facebook).                              
     Бібліотека села Вільна Україна:
     - 24 - 30.11.2021 - виставка до Дня пам’яті  жертв Голодоморів «Запали свічку пам’яті».
     Роздольненська сільська бібліотека:
     - 05.11.2021 - віртуальний бібліотечний урок - презентація «Історія виникнення книги»;
     - 09.11.2021 - книжкова виставка «Відкрий, о рідна мово, свої скарбниці золоті»; 
     - 16.11.2021 - перегляд  літератури до всесвітнього дня рукоділля «Рукоділля - магія краси»
для відвідувачів тер центру; 
     - 17.11.2021 -  мистецька година «Корифей української сцени - Богдан Ступка» для відвіду-
вачів тер центру;
     - 18.11.2021 - урок історичної пам’яті «Україна - територія гідності та свободи»;
     -  22.11.2021 -  літературно -  мистецька світлиця «Пісенний сад Назарія  Яремчука»  для
відвідувачів тер центру; 
     - 25.11.2021 - година пам’яті (до Дня пам'яті жертв голодоморів) «Розіп’ята душа на Хресті
всевишньої печалі».
     Чорноморівська сільська бібліотека:
     - 01- 05.11.2021 - онлайн  презентація  виставка  -  перегляд  «Справжня  українська
письменниця» до 160 років від дня народження Дніпрової Чайки (1861 -1927);
     - 09 - 12.11 2021 - книжково мовознавча виставка - подорож «Люби, вивчай рідну мову».
     - 05 - 12.11.2021  -  книжкова  поличка  «Чародій  слова»  до  85  років  від  дня  народження
Миколи Степановича Вінграновського (1936-2004) українського поета, прозаїка, сценариста.
     - 15 -18.11.2021 - до Дня Толерантності тематично інформаційна виставка «Толерантність
врятовує нас. Всі ми різні - всі ми рівні».
     - 16 - 24.11.2021 - до дня Гідності та Свободи онлайн презентація книжкова виставка «З
Україною в серці.
     - 24 - 30.11.2021 -  до  Дня  пам’яті  жертв  Голодоморів  інформаційна  виставка  «Чорна
сповідь моєї».
     - 26 - 30.11.2021 - інформаційна  книжкова  виставка  «Исторические  миниатюры»  до  140
років від дня народження Стефана Цвейга (1881-1942) австрійського письменника.
Малокаховська сільська бібліотека:
     - 25 - 27.11.2021 - книжкова виставка - факт «Голодомор - розірваний круг життя».
Коробківська сільська бібліотека:
     - 25 - 26.11.2021 - літературна  виставка  -  обговорення  до  Дня  жертв  Голодоморів
«Голодомор… Вогонь вічного спомину».      
   
            Управлінням освіти протягом звітного періоду організовано та проведено наступні
заходи:



     - проведено  засідання  робочої  групи з  питань  реорганізації  мережі   закладів  загальної
середньої  освіти (03.11.2021, о 14.00, на базі ЗОШ №5); 
     - відбулися заходи в закладах освіти громади до Дня визволення Каховки від нацистів (за
окремим  планом);
     - організоване  засідання  міського  парламенту  старшокласників  (17.11.2021  в  режимі
онлайн - конференції);
     - організовано роботу щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій
в закладах освіти  громади (23.11.2021);
     - відбувся  фестиваль  дитячого  малюнку  «Барвограй»  в  закладах  дошкільної  освіти
(відповідно до карантинних обмежень 18 - 19.11.2021);
     - проведені заходи в закладах освіти громади з відзначення Дня Гідності та Свободи (19 -
21.11.2021).

          У листопаді 2021 року управління праці та соціального захисту населення виконало
наступну роботу.
     Протягом звітного періоду відділом державних соціальних допомог:
     - прийнято особових справ - 515;
     - прийнято заяви з сайту Міністерства - 14;
     - призначено: державних допомог - 292, субсидій - 820, компенсацій «пакунок малюка» -
22;
     - зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС - 439, ПФУ - 32;
     - зроблено запитів до інших УПСЗН - 25;
     - зроблено запитів до ПФУ - 6;
     - зроблено запитів до фонду соціального страхування - 7;
     - зроблено запитів до Центру зайнятості - 14;
     - зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності - 190 осіб;
     - надано консультацій - 547;
     - надано довідок - 99;  
     - надано відповідей на скарги: на гарячу лінію - 5, на Департамент - 3, особисто заявнику 2
     - зроблено відповідей на контрольні документи: разові - 16, щовівторка - 8, щочетверга - 4,
щомісячні - 4, ОДА - 2;
     - списано в архів - 63 особові справи;    
     - оброблено особові справи, які надійшли з Центру - 136;
     - сформовано реєстрів по субсидії - 118;
     - введено в дію нових тарифів по 13 підприємствам;
     - зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено - 17 субсидій, відновлено - 4 субсидії;
     - зроблено корекцію особових рахунків отримувачів субсидії - 121;
     - зроблено перерахунок субсидій в ручному режимі - 820, в автоматичному режимі - 4537;
     - перераховано особових рахунків по довідкам відділу персоніфікації - 112;
     - опрацьовано по верифікації Мінфіну - 170 особових справ;
     - зроблено запит і опрацьована відповідь по тарифам ХОЕК – 5030 особових рахунків.      
     Станом на 01.12.2021 на обліку в управлінні перебуває 170 сімей, в яких 243 особи, у тому
числі:
     - переміщених з Донецької та Луганської областей – 203;
     - переміщених з АР Крим – 41
     Серед внутрішньо переміщених осіб:
     - працездатні - 99 осіб, у тому числі отримувачі допомоги сім’ям з дітьми – 11 осіб;
     -  діти - 52 особи;
     - особи з інвалідністю - 11 осіб;
     - пенсіонери - 82 особи.
     По місцевому бюджету профінансовано за листопад - 671339,55 грн., з яких:
     - виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги - 77576,90;



     - забезпечення перевезення - 292146,00;
     - забезпечення перевезення дітей з інвалідністю до Таврійського реабілітаційного центру -
24192,00;
     - пільги на послуги зв’язку  - 3403,74;
     - забезпечення ліками та зубопротезування пільгових категорій, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 176,34;
     - стипендія УБД, яким 90 і більше років - 2800,00;
     - матеріальна допомога - 144500,00;
     - матеріальна допомога на поховання - 24000,00;
     - поховання безрідного - 3241;
     - адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО - 15000,00;     
     - адресна грошова допомога матері загиблого в Афганістані сина - 2000,00;
     - соціальне таксі - 4498,05;
     - одноразова матеріальна допомога Сергеєвій Н.І. - 15000,00 грн;
     - пільги на послуги зв’язку особам з інвалідністю по зору - 754,29;
     - відшкодування  МЦПМСД  на  ліки  пільговим  категоріям  громадян,  відповідно  до
програми - 61551,23;
     - надання  коштів  на  відшкодування  ліквідаторам  І  та  ІІ  категорії,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  один  раз  на  рік  вартості  проїзду  міжміським
транспортом до будь - якого населеного пункту - 500,00;
     По державному бюджету профінансовано за листопад - 10160833,58 грн.:
     - допомога сім’ям з дітьми -  5556014,61;
     - надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 73608,02;
     - придбання технічних засобів реабілітації та санаторно - курортне лікування для осіб з
інвалідністю - 24948,00;
     - матеріальна допомога особам з інвалідністю та малозабезпеченим - 1830,00;  
     - матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби - 2102,00;   
     - субсидія, пільги - 4502330,95;
     За листопад 2021 року управлінням укладено 10  договорів, підготовлено  225 платіжних
доручень,  35 фінансових  та  юридичних  зобов’язань,  17  розподілов.  По  фінансуванню
допомог сім’ям з дітьми, пільгам і субсидіям проводяться платежі по 11 банкам та пошту (в
місяць кошти проводяться у два періоди, за кожний період набирається по  130 платіжних
доручень, фінансові і юридичні зобов’язання).
     Станом  на  01.12.2021  до  Єдиного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на
пільги знаходиться 8095 осіб, із них  779 ветерана війни, з яких:
     - осіб з інвалідністю внаслідок війни - 72 особи, (АТО/ООС - 6 осіб);
     - учасників бойових дій - 436 осіб ( АТО/ООС - 267 осіб);
     - учасників війни  - 145 осіб (АТО/ОСС - 1 особа);
     - сімей загиблих (померлих) ветеранів війни - 126 осіб (АТО/ООС - 15 осіб ).
     Нараховані пільги на житлово - комунальні послуги за жовтень 2021 року:
     - з держбюджету 1101 особам на суму 1011985,57 грн.;
     - міського бюджету почесним громадянам міста 1259,49 грн.
     Переведено пільг на готівкову грошову форму 11 особам.
     Змінено поставщика газу 38 пільговикам.
     Змінено  особові рахунки по електропостачанню (ХОЕК) 280 особам.
     Здійснений  обмін  інформацією  між  інформацією  в  ЄДАРП  та  підприємствами  -
надавачами - послуг ( всього103 організації).
     Проведено перерахунок пільг за зверненням пільговиків - 23 особам.
     Внесені до програми ЄДАРП щодо зміни різновидів та тарифів 50 записів.
     Коригування карток пільговиків ЄДАРП - 667.
     Встановлено та протестовано 4 доробки до програми  ЄДАРП.



     Відпрацьована верифікація - 80 осіб.
     Відпрацьоване повідомлення списків громадян, які померли за жовтень 2021 року - 165
осіб, та відомості про зняття та взяття на облік реєстрації місця проживання фізичних осіб у
Каховській територіальній громаді - 248 осіб.
     Складено проект наказу про зняття з обліку в ЄДАРП пільговиків, які померли та змінили
місце реєстрації.
     Прийнято та відпрацьовано 10 декларацій про доходи сім’ї пільговика, 5 звернень щодо
отримання твердого палива та скрапленого газу.
     Надано  16  довідок  відділу  ДСД  для  перерахунку  субсидії  (отримання  пільг  під  час
нарахування субсидії з жовтня 2021 року).
     Надано 20 довідок про доходи пільговикам для отримання ДСД та 2 довідки на пільгове
зубопротезування.
     Підготовлено: 
     - 7 контрольних документів;
     - 2 відзива на позивні заяви щодо виплати до 5 травня;
     - 5 списків - рішень щодо виплати до 5 травня за рішенням суду;
     - З відповіді на виконавчі впровадження.
     Надано довідкової консультативної інформації - 195 особам.
     Підготовлений проект  рішення сесії міської ради щодо внесення зміни до рішення сесії
міської ради від 22.12.2020 №76/3 «Про міську програму щодо забезпечення компенсаційних
виплат  на  пільговий  проїзд  автомобільним транспортом окремим категоріям  громадян  на
автобусних  маршрутах  загального  користування  «Поліклініка  -  Лікарня»,  «ЦСКА  -  вул.
Першотравнева» на 2021 рік».
  Підготовлений  запит  до  Департаменту  соціального  розвитку  ХОДА  щодо  надання
роз’яснень адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.
     Згідно  даних Головного  управління  статистики  у  Херсонській  області  згідно
державних статистичних спостережень за ф. № 1 - ПВ (місячна) станом на 01.1 1.2021
по  Каховській  міській  територіальній  громаді  заборгованість  із  виплати  заробітної
плати складає 45872,3 (715 осіб), яку мають три підприємства:
     - ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» - 43532,0 тис.грн. (621
особа);
     - ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом - Агро» - 1813,9 тис. грн. (52 особи); 
     - Каховський агротехнологічний фаховий коледж - 526,4 тис.грн. (42 особи).
     У 2021 році зареєстровано 20 колективних договори та 17 змін та доповнень  до них.
     У 2021 році робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було
перевірено 475 приватних підприємців міста, виявлено 51 підприємця, які порушували норми
трудового  законодавства,  складено  26  актів.  Управлінням  праці  та  соціального  захисту
населення  матеріали  на  порушників  трудового  законодавства  виявлених  фактів  порушень
передаються до відділення Каховської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області. 
     За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано: 
     - податку з доходів фізичних осіб — 96930,4 грн;
     - військовий збір - 3600 грн.;
     - ЄСВ - 55440 грн.;
     - Єдиний — 21374,4 грн.
     Всього — 174104,8 грн.
     Згідно з трудовим законодавством оформлено:
     - 10 найманих працівників; 
     - 94 працівника за цивільно-правовою угодою;
     - 100 оформились, як фізичні особи підприємці.
     Виявлено 8 осіб, які займались підприємницькою діяльність без дозвільних документів.
Матеріали передані до Каховської ОДПІ, за результатом роботи складено 4 адміністративні
протоколи на суму від 17-34 тис. грн.



     У листопаді 2021 року спеціалістами управління складено 4 заперечення до суду щодо
відшкодування  надмірно  виплачених  коштів  з  бюджету  та  підготовлено  2  відповіді  на
адвокатські запити.
     У  звітньому  періоді  2021  року  сформовані  списки  осіб  з  числа  дітей  -  сиріт,  дітей
позбавлених  батьківського  піклування,  на  отримання  субвенції  з  державного  бюджету  на
придбання житла, та розрахунку потреби в цих коштах. 
     Згідно  з  вищезазначених  списків  Каховській  територіальній  громаді  виділені  кошти
субвенції на трьох осіб з категорії віком від 23 до 35 років: 

- 70% з державного бюджету сума 831 522,1 грн.;
     - 30% - 118788,9 грн.- сплачується за рахунок місцевого бюджету.
     Проводиться робота щодо вибору об’єктів житла для придбання пільговій категорії осіб за
рахунок субвенції з державного бюджету.
     Проводиться робота щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення:
     - прийнято заяви з пакетами документів від 20 осіб;

  - внесено до ЦБІ змін і доповнень - 65; 
  - замовлено одиниць технічних та інших засобів реабілітації - 55; 
  - направлено  на  підприємство  заявок  про  намір  забезпечення  технічними  засобами

реабілітації - 23; 
     - ознайомлено  з  переліком  підприємств,  які  здійснюють  післягарантійний  ремонт  та
технічне  обслуговування  ТЗР  з  метою  укладання  договору  на  обслуговування  виданих
засобів реабілітації - 5 осіб;
     - повідомлено про сформування направлення в ЦБІ - 20 осіб;
     - проведено  інвентаризацію  14  особових  справ  та  передано  до  Херсонського  обласного
відділення Фонду соціального  захисту осіб з інвалідністю.
     Відпрацьовано списки померлих громадян (164 осіб), підготовлено до архівації 11 справ
осіб  з  інвалідністю,  до  Централізованого  банку  даних  з  проблем  інвалідності  внесено
відповідні зміни.  
     Прийнято  5  засобів  реабілітації,  що  були  у  використанні.  До  пункту  прокату
територіального  центру   передано  1  крісло  колісне  та  2  одиниці  ходунків.  До  будинку  -
інтернату передано 1 крісло колісне. 
     Дня надання послуги з реабілітації прийнято заяву та пакети документів від 1 законного
представника дитини з інвалідністю. Надіслано запити, отримано гарантійні листи, укладено
договір, в ЦБІ сформовано електронну справу. Всього направлено на реабілітацію 3 дітей з
інвалідністю до реабілітаційних закладів України. 

      Надано  допомогу  у  виборі  санаторія,   проведено  попередні  перемовини,  укладено  2
тристоронні договори та направлено на санаторно-курортне лікування 2 учасники бойових дій
з числа учасників АТО; 1 особа з інвалідністю, з числа учасників АТО, отримала послуги з
санаторно-курортного лікування, санаторію відшкодовано вартість наданих послуг.

   Направлено запит до санаторію,  отримано гарантійний лист про згоду надати послугу
психологічної реабілітації, укладено договір та направлено 1 учасника АТО на психологічну
реабілітацію.  
     Прийнято заяви від 4 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства.
     Укладено  1  договір  з  санаторієм,  1  особа  з  інвалідністю  внаслідок  загального
захворювання  отримали  послуги  з  санаторно-курортного  лікування.   3  санаторіям
відшкодовано вартість наданих послуг.
     Прийнято заяви,  складено акти обстеження матеріально -  побутових умов,  сформовано
пакет документів та надіслано до ддепартаменту з метою влаштування до будинку - інтернату
4  осіб,  з  них:  2  особи  влаштовано,   2  особи чекають  вільних  місць  у  будинку-інтернаті
психоневрологічного профілю. 1 особі надається допомога у формуванні пакету документів
для влаштування у будинок-інтернат.



     Нараховано та відшкодовано за надання медичних послуг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи:
     - Аптеці № 27 за безкоштовний відпуск медикаментів - 176,34 грн;
     - відшкодовано вартість проїзду один раз на рік двом громадянам, постраждалим внаслідок 
аварії на ЧАЕС, ІІ категорії в  сумі 910,00 грн., за рахунок коштів міського бюджету.
     Підготовлено відомості на виплату, реєстри до Держказначейства, Ощадбанку, інформацію
для Міністерства фінансів України щодо:
     - щомісячного нарахування та виплати стипендії 8 особам з інвалідністю внаслідок війни,
які досягли 90-річного віку в сумі 3,2 тис. грн.; 
     - щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 15,0 тис. грн; 
     - щомісячної виплати матері загиблого в Афганістані сина - 2,0 тис. грн.
     Видано посвідчення та вкладки до посвідчення “Особа з інвалідністю війни” - 4 шт. 
     Надано матеріальну допомогу за рахунок коштів державного бюджету 2 малозабезпеченим
особам на  загальну суму  1,9  тис.  грн.,  підготовлено  реєстри  до Державної  казначейської
служби та банківських установ, інформацію для Міністерства фінансів України.
     Складено акти матеріально - побутових умов проживання 6 осіб.
     Проведено перевірки за правильністю та своєчасністю призначення та перерахунку пенсій
Каховським відділом обслуговування громадян (сервісним центром) ГУ ПФУ в Херсонської
області по 51 пенсійній справі.
     Ведеться  прийом  документів  від  жителів  територіальної  громади  на  отримання
одноразової  матеріальної  допомоги  та  здійснюється  організація  роботи  комісії  по
соціальному захисту населення при виконавчому комітеті міської ради. 
     Протягом  листопада  2021  року  прийнято  69  заяв  від  жителів  ТГ  на  лікування  та
поховання. Проведено 1 засідання комісії. Призначено допомогу: на лікування  - 61 особі на
суму 145,5 тис. грн, на поховання - 8 особам на суму 24,0 тис. грн..
     Підготовлено: 1 протокол засідання комісії, 2 проекти розпоряджень міського голови на
виплату  вищевказаних  допомог,  4  реєстри  виплат  до  Міністерства  фінансів  України,  4
відомості на виплату матеріальної допомоги через банківські відділення.
     Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 204 особам, з них:
     - 14  особам - з  питань  соціального  захисту  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
     - 136 особам - з питань надання матеріальної допомоги;
     - 5 особам - з питань пенсійного забезпечення;
     - 12 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
     - 9 особам  - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
     - 28 особам - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
     Протягом листопада відділом відпрацьовано 52 контрольних документів, з них:
     - щотижневі - 1;
     - щомісячні - 27;
     - разові  - 23;
     - щоквартальні - 1.
     Підготовлено та направлено 4 відповіді на звернення громадян.
     Підготовлено  1  проекти  рішення  сесії  міської  ради  щодо  внесення  змін  до  міської
програми  соціального  захисту  на  2021  рік,  1  проект  розпорядження  міського  голови  та
розміщено на офіційному сайті Каховської територіальної громади. 
     До мережі Фейсбук та на сайт Каховської МТГ надано 2 інформаційні матеріали з питань
соціального захисту бездомних осіб (про роботу пункту обігріву та роздачі гарячої їжі) та
проведення конкурсу «Благодійна Україна».
     Протягом звітного періоду з метою контролю за виплатами державних соціальних допомог
здійснено:
     - 213  обстеженнь  сімей,  проведених  з  метою  підтвердження їх  права  на  призначення
державних допомог та субсидій,



     - 78  перевірок  достовірності інформації про  доходи  та  майновий  стан  отримувачів
державних допомог. 
     З  метою  перевірки  достовірності  наданої  інформації  про  доходи  для  призначення
державних  соціальних  допомог  та  житлових  субсидій,  протягом  місяця  зроблено  запити
інформації  до:
     - регіонального сервісного центру МВД України (автотранспорт) - 64 особи;
     - державної податкової інспекції  на 78 осіб;
     - держаного реєстру речових прав на нерухоме майно на 291 особу;
     - центр зайнятості населення на 63 осіб;
     - державна прикордонна служба України на 1 особу;
     - міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану на 1 особу;
     - Каховський відділ освіти на 1 особу;
     - Каховське бюро технічної інвентаризації на 148 осіб.
     З метою запобігання виникнення переплат надсилаються листи до банківських установ,
поштових відділень, щодо повернення коштів на банківські  рахунки управління,  протягом
вересня надіслано 22 листа. 
     Відпрацьовано інформацію Міністерства фінансів України сформованих рекомендацій про
встановлення невідповідності  вказаних заявниками даних у заявах та деклараціях  під  час
оформлення  ними  державних  виплат  та  субсидій  на  житлово  -  комунальні  послуги,
приведено у відповідність 3 особових справ /призупинено нарахування та виплату субсидій
на житлово - комунальні послуги до з’ясування/
     Підготовлено:
     - інформації на 12 контрольних документів ;
     - проведено звірку з Херсонським центром по поверненню переплат державних коштів за
листопад 2021. 
     Повернуто  до  державного  бюджету  35964,01  грн.  суми  переплати  по  державним
соціальним допомогам.
     Станом на 01.12.2021 по Каховській територіальній громаді охоплено оздоровленням 26
дітей з числа пільгових категорій, у т. ч.:
     -  за  рахунок державного бюджету в ДПМДЦ  «Артек» – 8 дітей,  в ДП УДЦ  «Молода
гвардія» - 8 дітей;
     - за рахунок обласного бюджету в ОТ ім. Гагаріна - 6 дітей.
     Охоплено відпочинком:
     - за рахунок спонсорської допомоги в ОТ «Річковий» м. Берислав - 4 дітей.

            Інформація про роботу фінансового управління за листопад 2021 року.
     Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за 11 місяців 2021 року
склали  225887,4  тис.грн,  що  становить  102,3%  до  плану,  бюджетом  додатково  отримано
4990,3  тис.грн.  Проти  фактичних  надходжень  минулого  року  в  співставних  умовах
надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 34435 тис.грн.
Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів
до бюджету Каховської міської територіальної громади.
     За  листопад  2021  року  підготовлено  74  розпорядження  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів,  підготовлено  85  інформацій  на  контрольні  документи
облдержадміністрації та департаменту фінансів, зареєстровано 61 довідка про внесення змін
до  розпису  міського  бюджету.  Обсяг  фінансування  головних  розпорядників  коштів  у
листопаді  по  загальному  фонду  склав  -  19179,9  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 2021 року за кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано -
2334,0 тис. грн., в тому числі: 1059,7 тис. грн. - субвенція з держбюджету на реконструкцію
вул.  Набережної,  субвенція  з  районного  бюджету  на  проведення  капітального  ремонту



системи опалення Каховської ЗОШ №3 - 422,7 тис.грн. субвенція з д/б на «нову українську
школу» - 92,8 тис. грн., капітальний ремонт котельні зі встановленням модулів нагріву в ДНЗ
"Іскорка" - 293,9 тис.грн.

           За листопад 2021 року адміністраторами Центру надання адміністративних послуг
прийнято та  опрацьовано 1057 заяв  від  суб’єктів  звернення (із  них 145 адміністративних
послуг в режимі електронного доступу). 
     В період з  01.11.2021 по 30.11.2021 року прийнято 109 осіб для оформлення паспорту
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  та  84  особи  для  оформлення  паспорту
громадянина України у вигляді ID-картки. За місяць видано 208 паспортів.
     До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за листопад
2021 року надійшло 52,9 тис. грн, із них:
     -  надання відомостей з  Державного земельного кадастру у  формі  витягу з  державного
земельного кадастру про земельну ділянку - 7,6 тис. грн.;
     -  реєстрація  місця проживання особи та зняття з  реєстрації  місця проживання особи -
1,5 тис. грн.;
     - надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно - 0,4 тис. грн.;
     - оформлення та видача паспорту громадянина України - 7,5 тис. грн.;
     - оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон - 35,9 тис.грн.
     За  звітний період адміністраторами Центру надано понад 1100 консультацій  суб’єктам
звернення.
     Складено  3  рішення  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження.      
     В ЦНАПі було встановлене обладнання по видачі водійського посвідчення та реєстрації
транспортних засобів (яке придбане за кошти субвенції з державного бюджету).
     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. Протягом листопада опубліковано 29 інформаційних оголошень.
     В  Центрі  працює  сервіс  для  нечуючих  або  слабочуючих  людей.  Відтепер,  нечуючі
відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з обслуговування  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.


