
Щомісячний звіт:
головне про роботу каховської влади 

Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана протягом місяця. 

Отож, пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про роботу виконавчих 
органів каховської влади за лютий 2019 року.

1. Відділ економіки, комунального майна та землі повідомляє, що в лютому ними 
затверджено план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і 
раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році.
За лютий відділом підготовлено та затверджено проекти рішень міської ради: 
стосовно реалізації економічної політики - 2 проекти, а також 4 розпорядження 
міського голови, стосовно питань комунального майна — 1 проект рішення сесії та 
3 проекти рішення виконкому, стосовно питань землі — 30 проектів рішень.
Надано 8 консультацій  та  24 листів  -  відповідей юридичним та  фізичним особам,
виконавчим  органам  влади,  відповідно  покладених  на  відділ  завдань  що
стосуються  комунального  майна,  земельних  відносин,  захисту  прав  споживачів.
Також,  відділом  виконано  23  контрольних  завдань  Херсонської  ОДА.  
Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем  розташування
рекламних засобів з ТОВ “ Агрон ”.
Крім  цього  у  лютому  відділом  поставлено  громадян  на  облік  по  виділенню
земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  а  саме
учасники бойових дій які безпосередньо брали участь в АТО.

2.  Фінансове  управління звітує,  що  в  лютому надходження  до  міського  бюджету  по
загальному фонду склали 24856,1 тис.грн, що становить 110,1% до плану, перевиконання
становить 2281,3 тис.грн.
Обсяг  фінансування  головних  розпорядників  коштів  у  лютому  склав  23053,1  тис.грн.,
видаткову частину (без урахування видатків, які проводяться за рахунок цільових субвенцій
з державного та обласного бюджетів) виконано без кредиторської заборгованості. 

У лютому за кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано капітальний
ремонт  системи  енергоживлення  ЗОШ  1  –  197,0  тис.грн.  та  експертиза  проектів  з
реконструкції парку Слави і площі біля ПК «Меліоратор» - 28,7 тис.грн. 

Також  у  лютому  за  рахунок  цільових  субвенцій  з  державного  та  обласного  бюджетів
проведено фінансування видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню у
сумі  27597,7  тис.грн.,  а  саме  допомоги  сім’ям з  дітьми –  8 098,0  тис.  грн.,  пільгам та
субсидіям населенню – 19 499,7 тис. грн.

3. Відділ  міського  господарства  повідомляє,  що  в  лютому  відділом  відпрацьовано  112
контрольних документів, дано відповіді на 20 звернень від мешканців міста, підготовлено 4
проекти рішень виконавчого комітету та 1 розпорядження міського голови.
Здійснено  22  огляди  дотримання  правил  благоустрою.  
Також відділом проведено розрахунки площ квартир,  що приватизуються безоплатно та
розрахунки вартості надлишків загальної площі квартири.
В  лютому  підготовлено  розпорядження  міського  голови  «Про  передачу  у  приватну
власність квартир» (1 справа).

Розглянуто документи про про взяття на квартирний облік. (1 справа).

Крім цього відділ у лютому обробив документи на видачу дублікату свідоцтва про право



власності на житло (1 справа).

4. Управління праці та соціального захисту у лютому призначило 319 державних допомог і
306 субсидій. Також проведено:  141 обстежень сімей, з метою підтвердження їх права на
призначення державних допомог та субсидій.
Управлінням у лютому надано 617 консультацій, 90 довідок, видано 2 посвідчення 
інвалідам.

Робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було перевірено 84
приватних підприємців міста, виявлено 11 підприємців, які порушували норми трудового 
законодавства, складено 4 акти, які знаходяться на опрацюванні в Головному управлінні 
держпраці у Херсонській області.
Крім цього УПСЗН в лютому призначило адресно-грошову допомогу за рахунок 
державного бюджету - 16 внутрішньо переміщеним особам на суму 18.428 грн. 
Проведено нарахування пільг особам, які проживають в ОСББ. Розрахункові документи 
надані  для 60 ОСББ.

Також у лютому 3 осіб забезпечено протезно-ортопедичними виробами на суму 14 тис.
грн. Сплачено компенсацію за самостійно придбані засоби спілкування  5 особам на суму
6,2 тис. грн.

Відшкодовано  кошти  громадянину,  який  постраждав  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи 1 категорії, за пільговий проїзд один раз на рік в сумі 480,00 грн.

Відшкодовано  кошти  за  безкоштовний  відпуск  медикаментів  та  пільгове
зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на
суму 11524,07 грн.

Управлінням  у  лютому  було  укладено  договір  з  ТОВ  «Санаторій  «Мошногір'я»  щодо
надання послуг санаторно-курортного лікування громадянки, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1 категорії, з 01.08.2019р.. 

Крім цього виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування

автомобілів та на транспортне обслуговування 28 особам з інвалідністю на суму 5,8 тис.
грн.

Також у лютому призначено матеріальну допомогу з міського бюджету: на лікування - 70
осіб на суму 99,1 тис. грн., на поховання - 9 осіб на суму 13,5 тис. грн., на придбання
медпрепарату «Актемра» -  2   особи на суму 45,495 тис.,  лікувального харчування – 1
особа  на суму  10,69 тис. грн., на прожиття 2 внутрішньо переміщеним особам - на суму
1,3 тис. грн.. 

Загалом у лютому здійснено прийом осіб та надано консультації і роз'яснення 308 особам.
По місцевому бюджету профінансовано за лютий – 16346234,97 грн.
По державному бюджету профінансовано за  лютий  - 193286,86  грн.

5.  В лютому до загального відділу надійшло 223 звернень громадян і 5 депутатських 
звернень, 15 інформаційних запитів, а ще 402 листів, заяв та запитів від юридичних осіб.
На особистому прийомі міського голови побувало 7 громадянина та 3 ініціативні групи 
мешканців міста - загальною кількістю 37 осіб.
Надано консультації та роз’яснення 248 громадянам. 
Підготовлено та проведено 1 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 31 
рішень виконкому. 



Працює “гаряча мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за якою надаються 
консультації громадянам.

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 563 каховчан 
зареєстрував 263 прав власності на нерухоме майно, 149 договорів оренди, 146 договори 
зміни, 5 обтяження. Подано та оброблено 138 заяв про надання адміністративних послуг.
Таким чином,  до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій 
надійшло 42399 грн.

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в лютому здійснив 15
обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту спільного проживання матері та 
дитини та обстеження умов проживання 14 сімей, що перебувають в складних життєвих 
обставинах. 
Протягом лютого з соціального супроводу було знято 1 сім’ю з позитивним результатом, 2 
сім’ї, в якій виховується 2 дітей, взято під соціальний супровід.
Також у лютому було надано 128 соціальні послуги, в тому числі 1 учаснику АТО.
Крім цього в лютому у Каховському міськрайонному центрі зайнятості проведено семінар: 
«Форми сімейного виховання. Патронатні сім’ї в Україні. Наставництво». В рамках 
профілактичного заходу «День права» в ЗОШ № 5 проведено семінар для учнів 8 – го класу 
на тему: «Булінг в шкільному середовищі, відповідальність та наслідки». 

8. За лютий адміністраторами Центру надання адміністративних послуг прийнято та 
опрацьовано 833 заяви від суб’єктів звернення (із них 128 адміністративних послуг в 
режимі електронного доступу).
Також Центром прийнято 182 осіб для  оформлення паспорту громадянина України для 
виїзду за кордон та 60 осіб для  оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-
картки. 
За звітний період адміністраторами Центру надано близько 1000 консультацій суб’єктам 
звернення. Складено 20 рішення по справі про адміністративні правопорушення у вигляді 
попередження. 
До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за лютий 
надійшло 96,4 тис грн.

9. Відділом містобудування та архітектури у лютому розглянуто 14 заяв від громадян  та  26 
звернення юридичних осіб. Видано 2 ордери на проведення земляних робіт. Проведено 8 
перевірок виконання земляних робіт  та  зберігання будматеріалів.
Видано  -  6  висновки  по  проекту  землеустрою.  Розглянуто  2  заяви  від  замовників  по
пайовій участі у розвитку інфраструктури м. Каховка по об єктах:  ʼ

   - реконструкція частини власного житлового будинку під торгово- офісні приміщення  за
адресою: Херсонська обл.,  м. Каховка, вул. Мелітопольська, 89 (сума пайового внеску -
2000 грн.) ;  

     -  реконструкція торгового центру по оптовій  реалізації облицювальної цегли по вул.
Мелітопольській  23  Б,   в  м.  Каховка,  Херсонської  області  під  швейне  виробництво  з
прибудовою компресорної та котельні (сума пайового внеску - 113714 грн. ).  

Також  у  лютому  отримано  позитивний  експертний  звіт  по  проектно-кошторисній
документації “Реконструкція   площі біля  МПК “Меліоратор” в м.Каховці ".

10. Відділом у справах дітей у лютому здійснено прийом 24 громадян, відвідано за місцем 
проживання 19 сімей, 5 яких спільно з ГО “ЩИТ” та з  представниками ВП ГУНП.



Також проведено профілактичну роботу з 8 неповнолітніми з приводу пропусків занять, 
порушення дисципліни у навчальних закладах. Двох дітей влаштовано до комунального 
закладу Херсонської обласної ради “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей”. 
Одну дитину влаштовано до санаторію, за медичними показниками.
Також у лютому прийнято участь в просвітницькому проекті “Школа правознавців” в ЗОШ
№4 на тему  “Влаштування дітей позбавлених батьківського піклування”.

Поставлено  на  облік  4 дітей,  які  опинились  в  складних  життєвих  обставинах,  усі
персональні дані яких внесено до бази ЄІАС Діти. 

11.  Відділом  з  питань  депутатської  діяльності  у  лютому  отримано  6  протоколів  про
адміністратвні  правопорушення,  підготовлено  відповідні  матеріали  до  проведення
адміністративні  комісії  06.02.2019  р.  та  20.02.2019  р.,  оформлено  необхідні  документи
(повістки, постанови, протоколи), у відношені 5 порушників накладено штрафи.

Проведені  спільні  засідання  депутатських  комісій  до  пленарного  засідання  73  сесії,
підготовлені  та  доведені  до  депутатського  корпусу  на  розгляд  39  проектів  рішень.
Додатково було оформлено 20 проектів рішень  до проведення  пленарного засідання 73
сесії  Каховської  міської  ради 28.02.2019  року (загалом в порядку денному 59 проектів
рішень).

Також у лютому відділом була проведена робота з депутатами Каховської міської ради VII
скликання  стосовно  чергового  етапу  електроного  декларування  своїх  доходів  ,  який
повинен бути поданий до 01.04.2019р.

Надано письмові відповіді на звернення депутатів. 

12.  Відділом у  справах  молоді  та  спорту за  звітний  період  спільно  з  іншими відділами
міської ради, громадськими організаціями та ініціативними групами було проведено (або
організовано  участь  каховських  спортсменів  в  змаганнях)  7  спортивних  заходів  (матчі
другого  кола  ХІІІ  відкритого  Чемпіонату  (Першості)  м.  Каховки  з  футзалу  сезону
2018/2019  серед  команд  Вищої  та  Першої  ліги;  III-ті  Відкриті  змагання  з  техніки
пішохідного туризму в закритих приміщеннях серед школярів на Кубок пам'яті героя АТО
Каховчанина І.Максименка; Змагання відкритого Чемпіонату м. Каховки з швидких шахів
(рапід) 2019 року; розіграш Суперкубку з футзалу ім. воїна-інтернаціоналіста О.Гатила;
розіграш Кубку Ліги з футзалу 2019 року серед кращих команд Першої ліги;  чемпіонат
міста Каховки з шашок-64 серед осіб з інвалідністю,  міські етапи Спартакіади «Повір у
себе»  з  тенісу  настільного  та  шахів  серед  дітей  з  обмеженими  функціональними
можливостями; тощо) та 12 молодіжних і козацьких заходів (молодіжна патріотична акція
“З  любов'ю  до  захисників  Державного  кордонну”;  відкритий  турнір  "CYBER  BATTLE
"Dota 2"; знайомство членів міського учнівського парламенту старшокласників з роботою
відділів та управлінь міської ради; ділова гра "Засідання сесії  Каховської міської ради";
молодіжна  акція"  Солодке  серце"  до  дня  закоханих;  фотосушка  "З  любов'ю  в  серці";
молодіжний "квартирник" до дня закоханих;  засідання молодіжного “круглого столу” до
дня закоханих; гра ІІ півфіналу Каховської Відкритої ліги КВН ХІІ сезону 2018/2019 років;
навчально-показова гра в дебати на тему «Евтаназію слід легалізувати»; участь команди
КВН "Горы по колена" у фестивалі Першої Шкільної "Ліги Сміху"; тощо).



13.  Управління  освіти повідомляє,  що  протягом  лютого  ними  проведено   процедури
публічних  закупівель  та  укладено  договори  на  централізоване  водопостачання  та
водовідведення,  централізоване  постачання  теплової  енергії,  послуги  по  вивезенню
твердих побутових відходів;  продукти харчування:  м’ясо,  сосиски,  масло вершкове,  сир
кисломолочний та  твердий,  яйця,  молоко,  сметана,  риба,  філе  куряче,  борошно,  крупи,
бобові сушені, цукор, оброблені фрукти та овочі.

У лютому проведено капітальний ремонт системи електроживлення ЗОШ № 1.
Також проведено міський інтелектуальний конкурс серед дошкільнят «Маленький ерудит»
та міський конкурс читців поезії «Поетична Каховщина».

14.  Відділом культури у лютому проведена активна культурно-мистецька діяльність. 
В Каховській школі мистецтв пройшов відкритий конкурс молодих виконавців “Каховка
запрошує”.  Також  відвідувачі  школи  мистецтв  у  лютому  могли  відвідати  концерт
«Проводжаємо Масницю!» та концерт естрадної музики юних музикантів.
В міській універсальній бібліотеці до дня закоханих була проведена тематична зустріч: «5
мов любові: секрет тривалих і міцних відносин».
До Дня Героїв Небесної Сотні у Каховці відбулась факельна хода і мітинг-реквієм на площі
перед РБК, а також показ документального фільму «Зима, що нас змінила».
Також у лютому пройшли урочистості  присвячені  Дню вшанування учасників бойових дій
на території інших Держав та 30 річниці виведення радянських військ з Афганістану.
До  дня  пам'яті  Героїв  Крут  в  МПК  “Меліоратор”  відбувся  показ  фільму   кінофільму
режисера О.Шапарєва «Крути 1918».
Завершився лютий концертом народної артистки України Алли Кудлай.

15.  Протягом лютого до  відділу реєстрації місця проживання осіб звернулось понад 1330
осіб з різних питань. Зареєстровано місце проживання  – 117 особам, знято з реєстрації
місця проживання – 163 особи. Оформлено та видано 680 довідок про реєстрацію/зняття з
реєстрації  місця  проживання.  Оформлено  та  видано  372  довідок  про  склад  сім’ї  або
зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку.
Розглянуті  та  прийняті  рішення  по  2  справам  про  адміністративні  правопорушення,
передбачені статтею 197 Кодексу  України про адміністративні правопорушення.
Надано адміністративних послуг на суму  2869 грн.

16.  За  лютий  архівним  відділом на  договірних  засадах  здійснено  науково-технічне
опрацювання  та  приймання  на  довгострокове  зберігання  документальних  матеріалів  з
кадрових питань (особового складу) за 2003-2012 роки Комунального підприємства “Наш
дім”.  Дані  заходи  здійснені  на  платній  основі  у  зв язку  із  ліквідаційною  процедуроюʼ
комунального підприємства з метою соціального захисту громадян. 
За звітний період вибірково проведені ремонтні роботи справ з кадрових питань (особового
складу) УВТК ВАТ “Укрводбуд” та ВАТ “Виробничо-будівельний комбінат ПМК-155” в
кількості 45 одиниць зберігання.  
На  виконання  запитів  надано  146  довідок  соціально-правового  характеру  щодо
підтвердження  стажу  роботи  та  розміру  заробітної  плати,  підготовлено  та  видано  14
архівних копій  щодо майнових прав та  ін.,  виконано платних послуг на  загальну суму
1073,62 грн.

17.  Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  у  лютому в  межах  періодичного
поновлення  опрацьовано  інформацію  за  відомостями  щодо  реєстрації  -  66  осіб,  щодо
зняття з реєстрації - 51 осіб, щодо зміни ПІБ  - 18 осіб, щодо досягнення 18 років - 31 осіб,
щодо  померлих  52  особи,  за  переадресацією  від  інших  відділів  ведення  Державного
реєстру виборців 9 осіб; внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 18



осіб.  Також  у  лютому  Відповідно  до  інструкцій  ЦВК  проведено  модернізацію  та
налаштування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи ДРВ.


