
Щомісячний звіт 
про роботу виконавчих органів Каховської міської ради

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

за лютий 2021 року

     Працівники  архівного  відділу протягом  лютого  2021  року  брали  участь  у  міських
нарадах. Під час роботи постійно впроваджуються  в практику  Правила роботи архівних
установ  України,  наказ  Мін`юсту  України  від  14.03.2013  No430/5  стосовно  документів
ліквідованих підприємств, методичні рекомендації  облдержархіву. На постійному контролі
знаходиться  Програма  розвитку  архівної  справи  в  місті  на  2017-2021рр.,  затверджена
рішенням сесіїміської ради від 27.10.2016 No381/22.
     У лютому поточного року проведено 2 засідання експертної комісії, на яких розглянуто
описи  справ  з  кадрових  питань  (особового  складу)  5  установ.  Працівниками  архівного
відділу  на  договірних  засадах  здійснено  науково-технічне  опрацювання  та  приймання  на
довгострокове зберігання 3 справ з кадрових питань (особового складу) Каховської міської
територіальної виборчої комісії за 2020 рік. У зв язку з реорганізацією шляхом приєднанняʼ
до  Каховської  міської  територіальної  громади  прийнято  на  довгострокове  зберігання  105
справ  з  кадрових питань  (особового складу)  Роздольненської  сільської  ради  за  1982-2020
роки, 47 справ з кадрових питань (особового складу) Чорноморівської сільської ради за 2003-
2017 роки, 142 справи з кадрових питань (особового складу) Малокаховської сільської ради
за 1944-2020 роки, 145 справ з кадрових питань (особового складу) Коробківської сільської
ради за 1972-2020 роки та 1054 справи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих
підприємств, які функціонували на території приєднаних  сільських рад. Всього за звітний
період  прийнято  на  довгострокове  зберігання  1496  справ  з  кадрових  питань  (особового
складу).       
     За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  42  запита  соціально-правового
характеру  і  15  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  145  довідок  соціально-
правового характеру, в тому числі: 106 довідок про підтвердження стажу роботи, 35 довідок
про  розмір  заробітної  плати  та  4  довідки  про  відсутність  документів.  На  виконання
тематичних запитів   підготовлено  та  видано 28 архівних копій (архівних  витягів)  рішень
виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо.
     Під час роботи з архівними документами вибірково проведено ремонтні роботи справ з
кадрових  питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в  кількості  20  одиниць
зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру. 
     За направленнями Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
проведено 10 звірок відповідності даних первинних документів даним архівних довідок про
стаж  роботи  та  заробітні  плати,  виданих  для  нарахування  пенсій.  У  ході  звірок  грубих
порушень не виявлено.

     Протягом лютого 2021 року діяльність  відділу ведення державного реєстру виборців
була спрямована на виконання покладених на нього завдань відповідно до положення про
відділ, а саме:

     1)  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,  відділом  державної



реєстрації актів цивільного стану по місту Каховка, управлінням праці та соціального захисту
населення  Каховської  міської  ради,  Каховським  районним  центром  первинної  медико-
санітарної допомоги та Каховським міськрайонним судом в Херсонській області опрацьовано
наступну інформацію: 

     - за відомостями щодо реєстрації — 50 осіб;

     - за відомостями щодо зняття з реєстрації — 151 особа;

     - за відомостями щодо зміни ПІБ — 6 осіб;

     - за відомостями щодо досягнення 18 років — 42 особи;

     - за відомостями щодо померлих — 89 осіб;

     - за відомостями щодо НСП  — 3 особи;
     - за відомостями щодо визнання недієздатними — 1 особа;
     - за переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців — 7 осіб;
     2) в межах візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю бази
даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес — 15 осіб; 
     3) направлено 1 запит до суб’єктів подання відомостей, за результатами опрацьовано 24
записи;
     4) знищено дані Реєстру щодо 42 виборців, термін зберігання яких минув;

     5) проведено 25 наказів керівника відділу в електронному вигляді;

     6) виконано поточні та періодичні заходи щодо комплексної системи захисту інформації;

     7) в зв’язку зі змінами АТУ України внесено більше 55 тисяч змін до бази даних Реєстру.

     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 заяви 547 осіб:
     - реєстрація права власності  на нерухоме майно – 310;
     - інше речове право (договори оренди) – 175;
     - зміни – 55;
     - обтяження – 7;
     - підготовлено 2 заперечення по судам різних інстанцій.
     З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — усього
подано та оброблено 29 заяв про надання адміністративних послуг,  з них для проведення
державної реєстрації:
     - змін до відомостей про юридичну особу – 7;
     - фізичної особи підприємцем – 5;
     - змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 4;
     - припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 3;
     - рішення про припинення юридичної особи – 2;
     - змін про відокремлені підрозділи юридичної особи – 4;
     - створення відокремлених підрозділів юридичної особи – 4.



     Відповідно до покладених на нього завдань відділом економіки, комунального майна та
землі за звітний період виконано наступну роботу за напрямками:

     Економіка

     1. Підготовлено 13 рішень сесії Каховської міської ради:

- Про затвердження передавального акту Коробківської сільської ради;

- Про затвердження передавального акту Малокаховської сільської ради;

- Про затвердження передавального акту Роздольненської сільської ради;

- Про передачу виконавчому комітету Каховської міської ради основних засобів та товарно-
матеріальних цінностей старостинських округів;

-  Про  передачу  комунальному  некомерційному  підприємству  "Каховський  міський  центр
первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради";

основних засобів та товарно-матеріальних цінностей старостинських округів;

-  Про  передачу  комунальному  підприємству  "Комунальне  транспортне  підприємство"
основних засобів та товарно-матеріальних цінностей старостинських округів;

- Про передачу Управлінню культури та туризму основних засобів та товарно-матеріальних
цінностей старостинських округів; 

-  Про  передачу  Управлінню  освіти  основних  засобів  та  товарно-матеріальних  цінностей
старостинських округів;

- Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва в м.Каховці на 2020-2022
роки;

- Про внесення змін і 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 внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 02.12.2020 року №18/2 "Про затвердження
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік";

- Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної
політики Каховської міської ради;

-  Про  затвердження  звіту  про  здійснення  державної  регуляторної  політики  відділами  та
управліннями Каховської міської ради у 2020 році.

     2. Зібрано матеріали для участі у проєкті Стратегія розвитку Каховської територіальної
громади за підтримки Херсонського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою".
     3.  Зібрано  матеріали  для  підготовки  звіту  про  хід  виконання  Програми  економічного,
соціального та культурного розвитку міста Каховки за 2020 рік для подання на розгляд членів
виконавчого комітету та депутатського корпусу.
     4.  Оприлюднено  інформацію  у  формі  відкритих  даних  на  Єдиному  державному  веб-
порталі.
     5. Підготовлено матеріали на отримання доступу посадових осіб Каховської міської ради
до реєстру речових прав, та юридичних осіб і ФОП.
     6. Підготовлено проект Меморандуму про взаєморозуміння в рамках проєкту міжнародної
технічної  допомоги  "Просування енергоефективності  та  імплементації  Директиви ЄС про



енергоефективність  в  Україні" між німецьким товариством міжнародного  співробітництва
(GIZ) ГмбХ та Каховською міською радою.
     7.  З  метою  реалізації  проекту  "ГІС  —  портал  Херсонської  області" проведено  збір
необхідної  інформації  та  проведено  анкетування.  Проведено  бесіду  з  керівником проєкту
Павлом Остапенко про подальшу співпрацю.
     8.  На  сайт  міської  ради  викладено  8  інформаційних  статей  до  уваги  суб’єктів
підприємництва.
     9.  Зібрано  інформацію  до  Паспорту  територіальної  громади  з  соціально-економічного
напрямку.
     10.  Надано  погодження  на  торгівлю  карнавальною  атрибутикою  на  території  міста  у
період проведення святкових заходів.
     11. Підготовлено 24 листа-відповіді юридичним та фізичним особам, виконавчим органам
влади  (відповіді  на  запити  прокуратури  (місцевої  та  обласної),  адвокатські  запити,
депутатські  запити,  на  урядову  гарячу  лінію,  на  запити  на  отримання  інформації,  щодо
укладання  договорів  оренди  земельних  ділянок,  керівникам  КП  щодо  ефективного
управління комунальним майном міста, сплата ПДФО підприємствами міста та ін.).
     12. Систематично виконуються завдання розпоряджень, доручень та листів Херсонської
обласної  державної  адміністрації.  За  лютий  2021  рік  виконано  17  контрольних  завдань
Херсонської ОДА.
     13.  Рознесено  виписку  з  Казначейства  платникам  за  розташування  рекламного  засобу.
Проведено  звірку взаємних  розрахунків  за  користування місцем розташування рекламних
засобів з ФОП Стародубцева Л.В., Чечко І.А., Кузнецов Є.Б, Муйзеник С.М, ПП "Формат -
Каховка" та  роботу  із  погашення  заборгованості  зі  сплати  за  користування  рекламними
засобами. 
     14.  Надано до відділу архітектури список боржників по розрахунку з реклами станом на
01.02.2021 р. Підготовлено та надано довідки про відсутність заборгованості по платникам
ФОП Муйзеник С.М, ПАК "Тачанка".
     15.  Проведено  контроль  та  аналіз  звітів  по  оренді  комунального  майна  станом  на
01.02.2021р. Направлено 3 листа комунальним підприємствам боржникам.
     16.  Розміщено  4  інформаційні  статті  на  офіційному  сайті  Каховської  територіальної
громади та на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.
     17.  Проведено  аналіз  щодо  виділення  учасникам  АТО  земельних  ділянок  (місце
проживання, наявність отриманих рішень сесії на право власності на земельні ділянки).
     18. Взято участь у 4 онлайн заходах:
     - засідання робочої групи з реалізації та моніторингу виконання плану заходів з подолання
негативного  впливу  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19  на  соціально-економічний
розвиток Херсонської області в партнерстві з ПРООН;
     - вебінар "Як отримати грант для розвитку громади у 2021 році";
     - семінар за підтримки швейцарсько-українського проекту  "Підтримка децентралізації в
Україні"  (DESPRO)  "Місцеві  запозичення  через  випуск  муніципальних  облігацій  для
фінансування місцевих інвестиційних проєктів";
     - 10-11.02.2021 р. дводенний онлайн тренінг з теми "Діяльність робочої групи з розробки
проекту  стратегії  розвитку  громади.  Порядок  проведення  другого  засідання  для  громад
Миколаївської, Одеської та Херсонської областей".



     19.  Підготовлено  матеріали  для  формування  паспортів  старостинських  округів  міської
територіальної громади, надано відповідну інформацію для формування паспорту Каховської
міської територіальної громади.
     20. Проведено засідання фінансової комісії з питань розрахунків з бюджетами усіх рівнів,
погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій  та  інших
соціальних виплат.
     21. Проводиться інвентаризація земельних ділянок комунальної форми власності, що не
знаходяться в оренді.
     22. Проведено звірку платежів з податковою службою станом на 01.02.2021 року зі сплати
місцевих податків (орендної плати за землю та земельного податку на території міста).
     23.  Триває  підготовка  Аналізу  регуляторного  впливу  щодо  визначення  впливу
запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального
переліку  процедур  проектом  рішення  міської  ради  "Про  заборону  реалізації  пива  (крім
безалкогольного),  алкогольних,  слабоалкогольних  напоїв,  вин  столових  на  території
Каховської територіальної громади".
     24.  Направлено  лист  на  Державну  регуляторну  службу  щодо  надання  роз'яснення  про
визначення  проекту  рішення  виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради  "Про
затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватись Комунальним некомерційним
підприємством "Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради" регуляторним
актом.
     25.  Взято  участь  у  роботі  комісії  з  відзначення  переможця  на  вивезення  побутових
відходів.
     26. Взято участь у архітектурно-планувальній раді.
     Комунальне майно
     1. Надано 6 консультацій щодо захисту прав споживачів (усна форма).
     2. Підготовлено 5 проєктів рішень сесії.
     3. Підготовлено 4 розпорядження міського голови.
     4.  Підготовлено додаткові угоди на предмет зміни сторони орендодавця по 35 об'єктах
нерухомого майна, які передано в оренду.
     5.  Направлено  листи  комунальним  підприємствам  та  структурним  підрозділам  щодо
заповнення інформаційної таблиці з оренди майна комунальної власності.
     6. Підготовлено та надано нотаріусу пакет документів для укладання угоди з приватизації
комунального майна.
     7.  Здійснено  перевірку  орендованого  приміщення  на  підставі  листа  КП  "ККК" щодо
фактично займаної площі.
     8.  Підготовлено  та  оприлюднено  оголошення  про  приватизацію  об'єкта  комунальної
власності, а саме: вул.Спендіарова, буд. 31 (вечірня школа).
     9.  Підготовлено  та  оприлюднено  оголошення  про  приватизацію  об'єкта  комунальної
власності, а саме: Семеніське шосе 1/1.
     10.  Здійснено  реєстрацію  на  електронному  майданчику  щодо  проведення  аукціону  з
оренди комунального майна.
     Земля
     1. Підготовлено 80 проєктів рішень сесії міської ради.
     2. Підготовлено та надано 6 відповідей на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб.



     3. Підготовлено 8 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди земельних
ділянок.
     4. Підготовлено матеріали по 3 земельних ділянках для проведення конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки земельних ділянок.
     5. Підготовлено  матеріали  по  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення для оформлення нотаріальної угоди на три земельні ділянки.
     6. Постійно приймаються громадяни та юридичні особи із земельних питань.
     7. Замовлено та отримано чотирнадцять Витягів з технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки.
     8. Замовлено та отримано Витяг про державну реєстрацію одну земельну ділянку.
     9.  Замовлено  та  отримано  сорок  сім  Витягів  про  надання  відомостей  з  Державного
земельного кадастру.
     10.  Три  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.

     Відділом з  питань депутатської  діяльності у  лютому 2021 року  проведено наступну
роботу:
     -  підготовлено до проведення спільне засідання депутатських комісій до 7 сесії міської
ради (на розгляд було винесено 9 проєктів рішень) та спільне засідання депутатських комісій
до 8 сесії міської ради (на розгляд було винесено 91 проєкт рішень);

     -  підготовлено  до  проведення  засідання  7  позачергової  сесії,  на  порядок  денний
виносилося 10 проєктів рішень. Засідання відбулося 18.02.2021 року у залі засідань. Після
підписання міським головою рішень забезпечено невідкладне оприлюднення їх електронної
копії  на  офіційному  сайті  Каховської  міської  територіальної  громади,  а  завірені  копії
направлено вказаним адресатам;

     - підготовлено до проведення засідання 8 чергової сесії, на порядок денний виносилося
116  проєктів  рішень,  7  з  яких  було  знято  з  голосування,  усього розглянуто  109 проєктів
рішень  (2  з  яких  не  прийнято).  Після  підписання  міським  головою  рішень  забезпечено
невідкладне оприлюднення їх електронної копії на офіційному веб-сайті Каховської міської
територіальної громади, а завірені копії направлено вказаним адресатам;

     - підготовлено до проведення засідання адміністративної комісії, яке відбулося 10.02.2021
року, було розглянуто 18 протоколів про адміністративні правопорушення;

     - підготовлено до проведення засідання адміністративної комісії, яке відбулося 25.02.2021
року, було розглянуто 9 протоколів про адміністративні правопорушення;

     -  підготовлено  та  надано  відповідь  на  депутатське  звернення  від  депутата  Каховської
міської  ради  Москаленко  Н.М.  Для  підготовки  відповіді  було  залучено  фахівців  інших
відділів виконавчого комітету Каховської міської ради;

     -  надіслано  на  електронні  адреси  Офісу  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів
України  рішення  Каховської  міської  ради  від  18.02.2021  року  №213/7  "Про  підтримку
звернення  депутатів  Каховської  міської  ради  VІІІ  скликання  до  Президента  України  та



Кабінету  Міністрів  України  щодо  необхідності  невідкладного  інформування  населення
Херсонської області про початок вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19";

     -  підготовлено  для  розміщення  на  офіційному  сайті  Каховської  міської  територіальної
громати  та  у  соціальній  мережі  Фейсбук інформацію щодо обов язків  депутата  в  умовахʼ
конфлікту інтересів та стосовно відмови депутата місцевої ради від мандата.

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

     -  У  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 проведено профілактичні бесіди з 23 фізичними особами-
підприємцями та мешканцями міста, винесено 5 приписів щодо усунення порушень. 

     -  Складено  15  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 05.06.2020 р.
№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  було
проведено інформаційно-роз яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, що провадятьʼ
діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування щодо вимог
чинного законодавства по легальному працевлаштуванню осіб, в ході якої було перевірено 3
рейди,  перевірено  74  суб’єкти  господарювання,  у  яких  виявлено  8  порушень  чинного
законодавства, усунено 1 порушення.

     Відділом  містобудування  та  архітектури за  лютий  2021  року  проведено  відповідну
роботу:
     1. Підготовлено та прийнято 5  проєктів рішень виконкому.
     2. Підготовлено та прийнято 2 рішення сесії Каховської міської ради.
     3. Підготовлено 1 розпорядження міського голови.
     4. Розглянуто звернень:  від громадян міста — 25, від юридичних осіб — 41.
     5. Видано 7 ордерів на проведення земляних робіт.
     6. Надано містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки — 2.
     7.  Підготовлено  пропозиції  щодо  правил  благоустрою на  території  Каховської  міської
територіальної громади.
     8. Видано 2 висновки по землевпорядній документації.
     9. Видано 10 дозволів на тимчасове зберігання будівельних матеріалів.
     10.  Опрацьовано  4  контрольних  документи,  які  надходять  від  Херсонської  обласної
державної адміністрації.



     11.  Проведено  8  перевірок  із  виконання  земляних робіт  та  зберігання будматеріалів  із
залученням  спеціалістів  відділу контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю,
благоустрій та паркування транспортних засобів.  
     12. Отримано позитивний експертний звіт по проєкту  "Реконструкція вул.Набережної в
м.Каховка Херсонської області".
     13.  Проведено засідання архітектурно-містобудівної  ради при відділі  містобудування та
архітектури Каховської міської ради, де було розглянуто 6 питань.
     14. Прийнято участь у комісії із обстеження 8 будівель КНП "Каховський ЦПСМД", складено
відповідні акти.

     Протягом лютого 2021 року  відділом міського господарства, надзвичайних ситуацій,
обліку житла було проведено наступну роботу:
     Проведено  наради-консультації  з  головами  ОСББ  стосовно  капітального  ремонту
покрівель та ліфтів багатоквартирних будинків.
     Здійснено координацію робіт з ліквідації наслідків негоди.
     Взято участь у засіданні адміністративної комісії.
     За  результатами  особистого  прийому  громадян  було  здійснено  виїзд  за  адресою
пр.Будівельників, буд.9 стосовно роботи каналізації (було надано роз’яснення).
     Взято участь у нараді з головами ОСББ та ТОВ "Каховліфт".
     Взято участь у нараді з питань вивільнення працівників в сільрадах.
     Організовано  та  проведено  конкурс  на  визначення  виконавця  послуги  з  вивезення
побутових  відходів  в  м.Каховка,  та  із  визначення  на  конкурсних  засадах  підприємства
(організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки документів на конкурс по
визначенню  перевізників  на  право  здійснення  пасажирських  перевезень  по  Каховській
міській територіальній громаді.
      Взято участь в організаційному комітеті щодо проведення свята Масляної.
      Відпрацьовано  132  контрольних  документи,  надіслано  22  листа  (телефонограм),
розглянуто та надано відповіді на 17 звернень від мешканців міста, підготовлено 8 проєктів
рішень виконавчого комітету, 1 проєкт рішення сесії Каховської міської ради.
      Здійснено 10 оглядів дотримання правил благоустрою.
      Надано усні роз’яснення мешканцям громади з житлово-комунальних питань.
      Проведено 2 засідання постійної місцевої комісії ТЕБ та НС (12.02., 24.02.2021) та взято
участь у 4 селекторних нарадах, засіданнях регіональної комісії з питань ТЕБ та НС та штабу
територіальної оборони міста.
      Каховська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту,  всі  її  служби  та  підрозділи  до  30  квітня  2021  року  функціонують  у  режимі
надзвичайної  ситуації.  Виконуються  карантинні  заходи  згідно  з  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  09  грудня  2020  року  №1236  "Про  встановлення  карантину  та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території  України  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом
SARS-CoV-2" (зі змінами згідно з постановою КМУ від 17 лютого 2021 року №104).
      Проведено роботу, складено та затверджено План основних заходів  цивільного захисту
Каховської територіальної громади на 2021 рік.
      Продовжуються  заходи  щодо  проведення  приписки  юнаків  до  призовної  дільниці
Каховського  об'єднаного  міського  територіального  центру  комплектування  та  соціальної
підтримки.
      Проведено з 22.02. до 26.02.2021 року:
      -  функціональне навчання з  питань  цивільного  захисту  керівників  Каховської  ланки  у
Центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області (6 осіб);



     -  навчання  з  підвищення  кваліфікації  керівників  та  спеціалістів  з  питань  цивільного
захисту та оборонної роботи у Херсонському регіональному центрі підвищення кваліфікації
обласної державної адміністрації (5 осіб).
      Взято участь у вебінарах:
      -  "Очищення  господарсько-побутових  стічних  вод  малих  населених  пунктів.
Впровадження  сучасних  технологічних  рішень"  (GIZ  енергоефективність,  16.02.,  22.02,
26.02.2021);
      - форми управління ОСББ (23.02.2021).
       Проведено  зустріч  з  головами  ОСББ (09.02.2021),  підготовлено  інформацію  в  розрізі
будинків щодо етажності.
       Підготовлено  меморандуми  для  підписання  щодо  співпраці  з  GIZ  та  Фондом
енергоефективності  по  програмі  "Тепла оселя".  Зроблено публікації  на  Фейсбук стосовно
створювання ОСББ та програми "Тепла оселя".
       Обстежено дерева разом з представником екологічної інспекції (09.02.2021).
       Згідно  з  рішеннями  сесії  Каховської  міської  ради  "Про  безоплатне  прийняття  з
комунальної  власності  Малокаховської  сільської  ради,  Коробківської  сільської  ради,
Роздольненської сільської ради у комунальну власність Каховської територіальної громади"
було видано свідоцтва про право власності на нерухоме майно у кількості 36 шт.
       Здійснено обробку документів від громадян, пов’язаних із видачею дублікатів свідоцтв
про право на майно та приватизацією державного житлового фонду, які надійшли від ЦНАП
—  3 справи.
       Проведено  розрахунки  площ  квартир,  що  приватизуються  безоплатно,  та  розрахунки
вартості надлишків загальної площі квартири.
       Підготовлено  розпорядження  міського  голови  "Про  передачу  у  приватну  власність
квартир" та видача свідоцтва про право власності на житло — 1 справа.
       Проведено засідання Наглядової ради у сфері розподілу соціального житла Каховської
міської ради, яка вирішила надати однокімнатну квартиру соціального призначення №55 по
вул.Велика Куликовська, буд.116, дитині, позбавленій батьківського піклування.
       Постійно надаються консультації стосовно приватизації житла.
       Проведено  зустріч  із  старостами  старостинських  округів  про  надання  роз’яснень
стосовно  передачі  даних  квартирного  обліку  мешканців  для  зарахування  до  загального
списку.
       Здійснено  координацію  роботи  комунальних  підприємств  щодо  відновлення
електропостачання  в  багатоквартиних  будинках  за  адресами:  вул.О.Гончара,  буд.2,
вул.Набережна, буд.23 та вул.Панкеєвська, буд.3.

      Протягом лютого 2021 року відділом реєстрації  місця проживання осіб було надано
понад  940 адміністративних послуг. Було проведено наступну роботу:
     1. Зареєстровано місце проживання  –  97 особам.
     2. Знято з реєстрації місця проживання – 184 особи.
     3. Оформлено та видано довідок про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання
особи – 463.
     4.  Оформлено  та  видано  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому
приміщенні / будинку осіб – 195.
     5.  Підготовлено  інформацію  на  запити  суддів,  правоохоронних  органів,  виконавчої
служби, ВВДРВ — на 134 особи.
     6. Через Портал державних послуг iGov отримали послуги — 3 особи.



     Відділ у справах дітей працює згідно з планом роботи на лютий 2021 року. Протягом
звітного періоду:
     Здійснено прийом громадян у кількості 38 осіб, надано консультації з питань, що належать
до компетенції відділу.
     Відвідано  за  місцем  проживання  15  сімей,  подано  3  клопотання  до  Відділення  №1
Каховського РВП ГУНП про притягнення за ухилення від виконання батьківських обов’язків
до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП.
      Взято участь у 8 судових засіданнях.
      Згідно з графіком та планом роботи проведено День права у СЗОШ №2, три засідання
комісії з питань захисту прав дитини, два позачергових засідання.
      Підготовлено документи та взято участь у засіданнях виконкому Каховської міської ради,
засіданні адміністративної комісії, комісії із розподілу житла.
      Спільно  з  представниками  церкви  "Скінія"  18  сім’ям  надано  харчову,  речову  та
канцелярську  допомогу.  Одну  дитину,  яка  опинилась  у  складних  життєвих  обставинах,
обстежено  в  медичному  закладі  та  тимчасово  влаштовано  до  КЗ  "Центр  соціально-
психологічної  реабілітації  Радість".  Двох  дітей,  які  тимчасово  влаштовані  до  родини
патронатного  вихователя,  за  сприянням  відділу  у  справах  дітей  влаштовано  до  закладу
дошкільної освіти.

     Відділом у справах молоді та спорту в лютому 2021 року було проведено таку роботу:
     1) Підготовлено інформацію на контрольні документи (15 документів).
     2) 2 лютого 2021 року державну статистичну звітність за формою №2-ФК (річна) "Звіт з
фізичної культури і спорту" за 2020 рік було подано до Департаменту реалізації гуманітарної
політики Херсонської облдержадміністрації.
     3) Підготовлено 3 проєкти рішення виконавчого комітету міської ради:
     - "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.01.2016 №12
"Про  Положення  та  склад  міської  Ради  з  питань  молодіжної  політики  при  виконавчому
комітеті міської ради";
     - "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 13.02.2018 №48
"Про  Положення  та  склад  міської  координаційної  ради  з  питань  розвитку  Українського
козацтва при виконавчому комітеті міської ради";
     - "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.04.2016 №102
"Про Положення та склад міської координаційної ради з питань розвитку фізичної культури
та спорту при виконавчому комітеті міської ради".
     4) На офіційному сайті Каховської міської територіальної громади оновлено інформацію
"Звіт про роботу відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради за 2020 рік".
     5) Здійснюється координація діяльності та проведення робіт щодо утримання у належному
санітарно-технічному  стані  спортивного  комбінату  "Олімпійський"  та  спортивних
майданчиків.  22.02.2021  року  на  засіданні  Виконавчого  комітету  УАФ  було  розглянуто
звернення  Комітету  з  питань  стадіонів  та  безпеки  проведення  змагань  УАФ  стосовно
затвердження списку стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ. За
результатами  розгляду  було  затверджено  список  стадіонів,  які  станом  на  15.02.2021
відповідають  структурним  критеріям  категорій  УАФ  згідно  з  Положенням  про  категорії
стадіонів  Регламенту  інфраструктури  та  заходів  безпеки  проведення  змагань  з  футболу.
Інформуємо, що каховський стадіон "Олімпійський" віднесено до 1 категорії УАФ. Стадіони
1 категорії УАФ мають право приймати матчі рівня ІІ ліги ПФЛ, молодіжних та юнацьких
команд (U-21 та U-19) УПЛ і Кубку України до стадії 1/8 фіналу.
     6)  26  лютого  2021  року  в  Каховському  міськвиконкомі  під  головуванням  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галини Гондаревої відбулось
перше  засідання  оновленого  складу  координаційної  ради  з  питань  розвитку  фізичної
культури та спорту при виконкомі міської ради. До нового складу ради увійшли посадовці



міської  ради,  депутати  міської  ради,  представники  фізкультурно-спортивних  закладів  та
громадських  організацій,  фахівці  фізкультурно-спортивної  галузі  територіальної  громади.
     Під час засідання учасниками, серед іншого, були розглянуті такі питання:
     -  про  Положення  та  склад  міської  координаційної  ради  з  питань  розвитку  фізичної
культури та спорту при виконавчому комітеті міської ради;
     -  про  хід  виконання  у  2020  році  Програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  в
м.Каховка на 2018-2022 роки; 
     -  про  календарний  план  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивно-масових  заходів  та  їх
фінансове забезпечення у 2021 році; 
     - про визначення переліку пріоритетних видів спорту в територіальній громаді;
     -  про  організацію роботи  щодо  підготовки  та  експлуатації  фізкультурно-оздоровчих  та
спортивних споруд у весняно-літній період 2021 року; 
     -  про  кроки,  які  вживаються  міською  владою  для  поліпшення  матеріально-технічного
забезпечення  галузі  та  фізкультурно-спортивної  інфраструктури  територіальної  громади,
тощо.
     Члени  координаційної  ради  намітили  подальший  план  роботи  ради,  обмінялися
конструктивними думками та пропозиціями, висловили слушні зауваження та рекомендації
щодо подальшого розвитку фізичної культури та спорту в Каховській територіальній громаді.
     7) Спільно з іншими відділами та управліннями міської ради, громадськими організаціями
та ініціативними групами організовано та проведено фізкультурно-спортивні заходи:
     6 лютого 2021 року на базі Каховської ЗОШ №4 відбулись традиційні V відкриті змаганні з
техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях серед школярів на Кубок пам’яті Ігоря
Максименка. Цього року в змаганнях взяли участь команди:
     - Олешківського центру дитячої та юнацької творчості (керівники – Федорінов Дмитро та
Кобець Сергій);
     - Чорноморівської гімназії Каховської міської ради (керівник – Діденко Роман);
     - Чорнянського ліцею Таврійської міської ради (керівник – Кудлай Віктор);
     - Каховської ЗОШ №3 (керівник – Сарговицький Руслан);
     - Каховської ЗОШ №4 (керівник – Макарук Анастасія).
     Змагання проводилися у двох вікових категоріях та з дотриманням усіх карантинних норм.
За підсумками змагань у загальнокомандному заліку серед молодшої вікової категорії (6-7
класи) місця розподілились наступним чином: І місце – ОЦДЮТ (м.Олешки), ІІ місце – ЗОШ
№4 (м.Каховка). В особистому заліку кращими були: І місце – Кушин Микита (ЗОШ №4) та
Тичина  Марія  (ОЦДЮТ);  ІІ  місце  –  Денисюк  Гектор  (ЗОШ  №4)  та  Перепелкіна  Софія
(ОЦДЮТ); ІІІ місце – Мажаров Дмитро (ОЦДЮТ) та Козлова Анастасія (ЗОШ №4). Серед
команд старшої вікової категорії (8-11 класи): І місце – Чорноморівська гімназія Каховської
міської ради; ІІ місце – ЗОШ №4 (м.Каховка); ІІІ місце – ОЦДЮТ (м.Олешки). В особистому
заліку кращими серед старших школярів стали: І місце – Чикор Станіслав (Чорноморівка) та
Єрмакова Дар’я (ЗОШ №4); ІІ місце – Чернишов Володимир (Чорноморівка) та Антоненко
Анастасія  (ОЦДЮТ);  ІІІ  місце  –  Мазуренко  Микита  (ОЦДЮТ)  та  Семенюк  Ксенія
(Чорноморівка). Команди-призери та кращі туристи були нагороджені грамотами, кубками та
медалями.
     6  лютого  2021  року  в  приміщенні  МПК  "Меліоратор"  відбулися  змагання  відкритого
Чемпіонату Каховської МТГ з шашок-64 (класична гра) 2021 року. Боротьбу за чемпіонство
вели  18  шашкістів  різного  віку  з  Каховки,  Н.Каховки,  Малокаховки,  Іванівки  та
Бериславського району. У підсумку переможцем відкритого Чемпіонату Каховської МТГ з
шашок-64 (класична гра) 2021 року став Григорій Шанько (Іванівка), який набрав 12 очок.
Друге  місце  та  срібну  медаль  виборов  Віктор  Мануйло  (Н.Каховка),  у  якого  11  очок.
Бронзовим призером став Дмитро Бенюк (Каховка), в активі якого 10 набраних очок. У заліку
серед ветеранів (60 років та старші) перше місце у Володимира Дем'янюка (Каховка), друге –
у Василя Райляну (Бериславський район), третє – у новокаховчанина Ігоря Цигипи. У заліку



серед жінок місця розподілилися наступним чином: І – Мелехина Ольга (Малокаховка), ІІ –
Сахарчук Альбіна (Каховка), ІІІ – Ралко Алла (Каховка).
     6-7  лютого  2021  року  в  спортивному  залі  ДЮСШ  Каховської  міської  ради  відбувся
традиційний  аматорський  тенісний  турнір  "Легендарна  тачанка".  Змагання  проводились
серед чоловіків в одиночному розряді. У турнірі взяли участь тенісисти з Каховки, Н.Каховки
та Херсона. За підсумками дводенного турніру переможцем став каховчанин Борис Ніколюк.
На другому місці – Валерій Яковенко (Н.Каховка), на третьому – Юрій Апшаєв (Херсон).
     З 7 до 14 лютого 2021 року в приміщенні шахового клубу МПК "Меліоратор" проходив
відкритий Чемпіонат Каховської територіальної громади з швидких шахів (рапід) 2021 року.
У змаганнях взяли участь 25 шахістів. За підсумками змагань чемпіоном Каховської МТГ з
швидких  шахів  2021  року  став  каховчанин,  кандидат  у  майстри  спорту  Дмитро
Кузьоминський (8 очок).  На пів-очки відстав від переможця срібний призер – кандидат у
майстри  спорту  Артур  Ралко  (Каховка).  На  третьому  місці  –  новокаховчанин Володимир
Якуба (6,5  очок).  У заліку  серед жінок перемогу святкувала Євгенія  Ралко (Каховка).  На
другому місці – Марія Тимченко (Н.Каховка), на третьому – Єва Тишковець (Каховка). Серед
ветеранів кращий результат у каховчанина Валентина Підорича, другий – у Олега Пільщікова
(Каховка), третій – у Леоніда Ярового (Каховка).  Перше місце серед юнаків за Михайлом
Бережним. На другому місці – Артем Швець, на третьому – Максим Манійов.
     11 лютого 2021 року в приміщенні КЗ ХОР "Каховський геріатричний пансіонат" відбувся
відкритий  Чемпіонат  Каховської  територіальної  громади  з  шашок-64  серед  осіб  з
інвалідністю.  За  результатами  змагань,  в  яких  взяли  участь  чотирнадцять  паралімпійців,
перше місце виборов Микола Таберко, друге – Вехова Лариса, третє – Подаляко Валентина.
     З 8 по 12 лютого 2021 року в м.Херсоні на базі спеціалізованого залу боксу ДЮСШ з
боксу ХОО ФСТ "Україна" відбулися змагання відкритого чемпіонату Херсонської області з
боксу серед юніорів 2005-2006 рр.н. та чемпіонату області з боксу серед юнаків 2007-2008
рр.н.,  молоді  2003-2004 рр.н.,  еліти та  жінок (всі  вікові  категорії).  За  сприяння відділу у
справах  молоді  та  спорту  Каховської  міської  ради  в  змаганнях  взяла  участь  команда
Каховської територіальної громади у складі вихованців відділення боксу ДЮСШ Каховської
міської ради на чолі з тренером Дмитром Мальцевим: Дмитро Чернишов (2003 р.н., вагова
категорія – 49 кг), Єгор Філіпов (2008 р.н., 46 кг), Даніл Зіняк (2007 р.н., 70 кг) та Матвій
Кривонос (2007 р.н., 42 кг). За підсумками змагань у своїй віковій та ваговій категорії звання
чемпіону Херсонщини виборов Даніл Зіняк. Срібними призерами першості у своїх категоріях
стали Дмитро Чернишов та Єгор Філіпов. 
     21  лютого  2021  року  в  приміщенні  МПК "Меліоратор"  відбувся  відкритий  Чемпіонат
Каховської територіальної громади з шашок-64 (швидка гра) 2021 року. У змаганнях взяли
участь 25 шашкістів різних вікових категорій з Каховки, Малокаховки, Н.Каховки, Тягинської
ОТГ. За підсумками змагань з 12 очками переміг Василь Райляну (Тягинська ОТГ, с. Львово).
На другому місці каховчанин Євген Марчук (10 очок), на третьому – ще один представник
Каховки Володимир Дем’янюк (9 очок). Серед жінок кращою в чемпіонаті стала каховчанка
Алла Ралко, на другому місці – Ольга Мелехина (Малокаховка), на третьому – Євгенія Ралко
(Каховка). У заліку серед ветеранів: на першому місці – Леонід Яровий (Каховка), на другому
та третьому – новокаховчани Віктор Мануйло та Володимир Коваль. Серед юнаків та дівчат
кращі результати показали Єва Тишковець, Михайло Бережний та Рустам Дідаш.
     6-28  лютого  2021  року  (щонеділі)  в  спортивному  залі  ДЮСШ відбуваються  змагання
розіграшу Кубку Ліги Каховської МТГ з футзалу 2021 року та Суперкубку Каховської МТГ з
футзалу ім.О.Гатила 2021 року. У двох змаганнях беруть участь загалом 15 команд (близько
160 учасників) з Каховки, Малокаховки, Роздольного та Коробків.
     8) Спільно з іншими відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними
групами організовано та проведено козацькі та молодіжні заходи.
     З  1  до  10  лютого  2021  року  традиційно  проводилась  молодіжна  патріотична  акція  "З
любов’ю  до  захисників  Державного  кордону".  До  акції,  яка  проходить  вже  сьомий  рік
поспіль, долучилися 75 чоловік, а саме: козацькі дитячі курені Каховської паланки УДЮТ



"Січ" – "Джура" (ЗОШ №4, наставник — Костянтин Нечитовський) та "Мандрівник" (ЗОШ
№2,  наставник  —  Тетяна  Зубкова);  вихованці  Центру  дитячої  творчості  —  військово-
патріотичного гуртка "Сіроманці" (наставник — Олеся Мінська) та військово-патріотичного
клубу  "Сокіл"  (наставник  —  В’ячеслав  Пашинський).  Посилки  нашим  захисникам  діти
прикрасили  власноруч  виготовленими  "валентинками"  з  побажаннями,  малюнками  та
"серцями"  кольору  державного  прапору.  Козачата  з  куреня  "Джура"  вже  четвертий  рік
поспіль  частують  захисників  морського  кордону  квашеною  капустою,  приготованою
власноруч. Усього було зібрано 130 кг святкових подарунків. Таку необхідну допомогу для
наших військових було надіслано 10 лютого до м.Маріуполь на катер морської охорони, де
командиром є наш земляк – Олександр Зікранець.  15 лютого подарунки було доставлено.
Олександр  Зікранець  від  імені  морських  прикордонників  щиро  подякував  землякам  за
підтримку.
     З 1 до 11 лютого 2021 року проводився дистанційний тематичний інформаційний захід –
"Наша історія". Нагородження переможниці Янковської Анни провела ініціаторка заходу –
членкиня  міської  Ради  з  питань  молодіжної  політики  Владислава  Базилевич  під  час
проведення святкових вуличних акцій до Дня закоханих 14 лютого.
     З 2 по 14 лютого 2021 року за ініціативи ММГО "Мотоклуб "Колеса Дракона" проводився
віртуальний флеш-моб  "#Поезіякохання".  Кожен закоханий мав  змогу  на  камеру  зачитати
будь-який вірш про кохання (власний або улюбленого поета) і присвятити його своїй коханій
людині.
     5  лютого  2021  року  в  приміщені  Каховського  міськвиконкому  відбувся  семінар  з
підготовки ХХ Відкритих змагань дитячих козацьких організацій Каховської територіальної
громади на Кубок пам’яті сотника Українського козацтва Станіслава Панаска в 2021 році. У
його  роботі  взяли  участь:  отаман  Каховського  Козачого  товариства  Григорій  Мінський,
почесний отаман Каховської паланки УДЮТ "Січ" – Микола Огданець, начальник відділу у
справах молоді та спорту – Лідія Левчик, головний спеціаліст управління освіти – Оксана
Круковська,  директор ЦДТ – Ольга  Литвиненко,  отаман Малокаховського куреня Війська
Запорозького Спілки Козаків України – Євген Коновальчук та наставники дитячих козацьких
куренів Каховської паланки УДЮТ "Січ". На семінарі були присутні і представники міської
територіальної  громади,  які  вперше  долучилися  до  козацького  руху:  педагог-організатор
Коробківського  ЗЗСО  –  Марія  Комарова,  заступник  директора  з  виховної  роботи
Малокаховського ЗЗСО – Ірина Юрів та вчитель фізкультури Роздольненського ЗЗСО – Павло
Баланович.
     Основні питання семінару: 
     - Про Національно-патріотичне виховання та розвиток козацького руху в закладах освіти;
     -  Підсумки  XІХ  Відкритих  міських  змагань  дитячих  козацьких  організацій  на  Кубок
пам’яті сотника Українського козацтва Станіслава Панаска в 2020 році;
     - Обговорення щодо внесення змін та доповнень до Положення про XХ Відкриті змагання
козацьких організацій Каховської міської територіальної громади на Кубок пам’яті сотника
Українського козацтва Станіслава Панаска в 2021 році.
     Почесний  отаман  Каховської  паланки  УДЮТ  "Січ"  –  Микола  Огданець  розповів  про
історію створення козацького руху Каховщини, заснування змагань на Кубок пам’яті сотника
Українського козацтва Станіслава Панаска та провів детальний розгляд Положення для нових
членів  козацької  громади.  Наставники козацьких  куренів  вносили свої  пропозиції,  а  нові
члени козацької родини брали активну участь в обговоренні та ставили актуальні запитання.
Зустріч пройшла продуктивно та ще раз підтвердила необхідність та корисність спілкування
такого формату.
     11 лютого 2021 року у стінах Каховської міської ради відбулось знайомство учнівського
парламенту  старшокласників  з  роботою відділів  і  управлінь  Каховського  міськвиконкому.
Залучення  активної  молоді  до  життя  громади  та  його  організації  є  важливим  етапом  у
формуванні  сучасного  розвиненого  громадянського  суспільства.  У  ході  цієї  кампанії
представники  різних  відділів  та  управлінь  розповідали  про  основні  моменти  у



функціонуванні Каховської міської ради та заохочували молодих гостей до співпраці. Були
зібрані учні 10-х класів різних шкіл,  в тому числі  і  учні  Малокаховського ЗЗСО. Під час
екскурсії школярі могли поставити хвилюючі та актуальні запитання та почути змістовні й
обґрунтовані відповіді. Активну молодь вітали міський голова – Віталій Немерець, секретар
міської ради – Ірина Гончарова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих
органів  ради  –  Руслан  Романенко  та  Галина  Гондарева.  Найсміливіша  учасниця  заходу  –
Світлана  Стріла  –  президент  учнівського  парламенту  Каховської  ЗОШ №1,  скористалась
нагодою та здійснила свою мрію – на хвилинку відчула себе очільником громади на робочому
місці міського голови. Завітали у десятки різноманітних відділів та управлінь, які є важливою
частиною  великого  механізму,  дізналися  про  основні  завдання  кожного  з  них,  і  навіть
дослідили деякі деталі робочого процесу. Головний спеціаліст загального відділу – Геннадій
Суботін  ознайомив  учнів  з  електронною  системою  голосування  депутатів  міської  ради
"Голос"  та  провів  ділову  гру  "Засідання  сесії  міської  ради",  начальник  відділу  у  справах
молоді та спорту – Лідія Левчик запросила взяти участь у розробці Стратегії розвитку нашої
територіальної громади та надати свої пропозиції у вигляді твору "Моя громада сьогодні і
завтра" з метою обробки та узагальнення даних. Практиканти 2019 року – Владислав Зима,
Вікторія Римар та Надія Бойчук поділилися з присутніми своїми особистими враженнями та
представили  звіти-презентації,  а  Анастасія  Затуринська  та  Ангеліна  Волощук  передали
відеопривітання. Усі учні, які брали участь у заході, згодом обрали найцікавіший для себе
напрям діяльності для проходження майбутньої літньої практики на базі відділів та управлінь
міськвиконкому.  Цей  досвід  дійсно  є  важливим  для  сучасної  молоді,  яка  прагне  досягти
успіху у майбутньому,  адже саме завдяки рушійній творчій силі  наших юнаків  Каховська
МТГ  стане  найкращою  громадою  для  цікавого  та  захоплюючого  життя.  На  завершення
зустрічі  під  час  проведення  молодіжного  "круглого  столу"  було  презентовано  соціальні
молодіжні  проєкти  –  переможці  міського  конкурсу  соціальних  проєктів  і  програм  з
молодіжних проблем на 2021 рік. Голова громадської організації "Каховська Відкрита ліга
гумору"  –  Юрій  Скляр  представив  проєкт  "Каховський  міський  відкритий  турнір  зі
спортивної  версії  гри  "Що?  Де?  Коли?",  керівник  ініціативної  групи  "ГУК"  –  Світлана
Стрельчук презентувала проєкт для книголюбів "PRO:ЧИТАННЯ", а керівник ініціативної
групи "Команда "Гори по коліна" Вікторія Римар – проєкт "Каховська відкрита ліга 2021". 
     12 лютого 2021 року в МПК "Меліоратор" за підтримки відділу у справах молоді та спорту
відбувся  перший  міський  відкритий  турнір  зі  спортивної  версії  гри  "Що?  Де?  Коли?"  в
рамках  реалізації  проєкту  ГО  "Каховська  відкрита  ліга  гумору"  –  переможця  міського
конкурсу  соціальних  проєктів  і  програм  з  молодіжних  проблем  2021  року.  У  розіграші
"Зимового кубку" брали участь 5 команд:
     1. "Ілон  Маск"  у  складі:  Артур  Мовчун,  Кароліна  Медкова-Мовчун,  Олександр
Мошенський, Лідія Левчик, Михайло Левчик. Одержали 7 балів;
     2. "ТНК" у складі: Артем Волков, Олена Дубосар. Одержали 10 балів;
     3.  "Молодость"  у  складі:  Віталій  Немерець,  Віктор  Зубков,  Микола  Огданець,  Наталія
Батуріна, Тетяна Костиря, Костянтин Навожилов. Одержали 12 балів;
     4. "Юра  прощай,  Юра  прости"  у  складі:  Олег  Батурін,  Ганна  Забєліна,  Марія
Папаконстанді, Тетяна Шиліна, Євген Шипін, Світлана Осадчук. Одержали 12 балів;
     5.  Перемогу святкувала команда "Самураї"  у складі:  Сергій  Аркуша,  Марія  Безрукова,
Олександр Безруков, Олена Безрукова, Ігор Остроумов. Одержали 13 балів.
     Загалом було 30 цікавих питань від керівника та ідейного організатора проєкту – Юрія
Скляра. Команди та глядачі були в захваті від емоційної атмосфери, яка панувала під час гри.
Наступна зустріч відбудеться на розіграші "Весняного кубку" турніру.
     13 лютого 2021 року в  ZOOM-конференції  відбулася тематична літературна кав’ярня в
рамках  реалізації  молодіжного  соціального  проєкту  "PRO:ЧИТАННЯ"  ініціативної  групи
"ГУК"  –  срібного  призера  міського  конкурсу  соціальних  проєктів  і  програм  на  2021  рік
(керівник  проєкту  –  Світлана  Стрельчук).  Лютнева  ZOOM-кав’ярня  була  присвячена
провідній темі свята – коханню. Усі  присутні  на засіданні,  географія проживання яких не



обмежувалася Каховською МТГ, отримали приємне спілкування, цікаву інформацію, у них
з’явилося  бажання  прочитати  певні  книжки  та  плани  на  майбутні  кав’ярні.  А  учасники
конкурсу "PRO:ЧИТАННЯ" отримали бали у турнірну таблицю.
     14 лютого 2021 року за ініціативи ГО "МО "Нічна мана" (керівник — Ольга Радіонова) та
за організаційної підтримки відділу у справах молоді та спорту на площі біля універмагу
було  проведено:  благодійний  ярмарок  із  зібрання  коштів  для  маленької  тяжкохворої
каховчанки — Аделіни Мотенко (спільно з волонтерською групою #SaveAdel; було зібрано
9584 гривні); акція "Солодке серце"; флеш-моб "Святкова квітка".
     20 лютого 2021 року проведено Велику Раду Каховського Козачого Товариства гетьмана
Б.Ружинського. Обговорено роботу в 2020 році, плани на 2021 рік, нагороджено найкращих.
Отаманом Каховського Козачого товариства обрано Миколу Огданця.
     20  лютого  2021  року  за  організаційної  підтримки  відділу  у  справах  молоді  та  спорту
відбулася зустріч молоді з учасниками подій Євромайдану "Майдан від першої особи. 7 років
потому". У зустрічі взяли участь представники міської Ради з питань молодіжної політики,
громадських  організацій,  ініціативних  груп,  члени  міського  учнівського  парламенту
старшокласників, активісти молодіжного руху громади.
     20  лютого  2021 року члени міської  Ради  з  питань  молодіжної  політики,  представники
координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва, громадських організацій та
ініціативних груп взяли участь у загальноміській  смолоскипній ході та в мітингу-реквіємі,
присвяченому вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні та Героїв Майдану та тихій акції
"Ангели пам’яті".
     22 лютого 2021 року проведено засідання оргкомітету із підготовки та проведення фіналу
Каховської відкритої ліги КВК в рамках реалізації проєкту "Каховська ліга – відкрита для
всіх!" ініціативної групи "Каховська Відкрита Ліга КВН. Перезапуск".
     25  лютого  2021  року  в  рамках  реалізації  соціального  проєкту  "PRO:ЧИТАННЯ"
ініціативної групи "ГУК" проведено дистанційну вікторину "Співачка зорі провідної" до 150-
річчя з дня народження поетеси, культурної діячки й перекладачки – Лесі Українки.
     28 лютого 2021 року відбулась спільна піша мандрівка "Козацькими стежками" вихованців
військово-патріотичного  гуртка  "Сіроманці"  (ЦДТ)  та  членів  Каховського  Козачого
товариства за маршрутом м.Каховка – замок князя Трубецького в с.Козацьке.
     9) Розміщено  30  публікацій  на  офіційному  сайті  Каховської  міської  територіальної
громади,  на  сторінці  Каховська  міська  територіальна  громада  в  соцмережі  Facebook  та  в
газеті "Каховська зоря".

     За  лютий 2021 року до канцелярії  загального відділу  надійшло розпоряджень голови
ОДА,  доручень  голови  Херсонської  облдержадміністрації  та  його  заступників,  листів  від
органів вищого рівня та інших листів в загальній кількості 1032 од.
     Прийнято:
     - звернень громадян – 389 од.,
     - депутатських звернень – 5 од.,
     - інформаційних запитів – 5 од.,
     - листів, заяв та запитів від юридичних осіб – 392 од.
     Отримано у відділеннях поштового зв’язку 8 пакетів та посилок з заявленою цінністю.
     Зареєстровано 26 судових повісток; доручень міського голови, планів заходів та графіків –
5.
     Вихідної  кореспонденції  було  зареєстровано  192  од.  З  них  було  підготовлено  та
запакетовано  129  простих  листів  та  76  листів  та  пакети  з  повідомленням.  Кур’єрською
доставкою працівниками відділу доставлено 188 документів.
     На  особистому  прийомі  міського  голови  побувало  14  громадян  та  3  ініціативні  групи
мешканців міста з загальною кількістю 27 осіб. Ведення особистого прийому міського голови
та його першого заступника проводиться відповідно п.16 Регламенту виконкому.
     Надано консультації та роз’яснення 257 громадянам.



     Проведено роботу із підготовки до тривалого зберігання справ з питань звернень громадян
за 2020 рік в кількості 44 од.
     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 3 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 48
рішень виконкому. Для членів виконкому роздруковано 768 комплектів примірників проєктів
рішень.  Прийняті  рішення з  відповідними додатками сформовано у  справи відповідно до
вимог Регламенту виконкому. 
     Усю вихідну документацію виконкому та іншу документацію відділів було сформовано та
підшито у справи в кількості 63 од.
     Виконувався  облік  виданих  бланків  листів  виконкому  і  міської  ради,  розпоряджень
міського голови, рішень виконкому та сесій міської ради. За лютий даної документації видано
915 од. 
     Загальним  відділом постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення  сталої  роботи  та
функціонування управлінь та відділів міського виконавчого комітету. Кожного робочого дня
виконувалась технічна робота з сайтом (розміщення проєктів рішень виконавчого комітету,
сесії,  розпоряджень, нормативних документів, новин, оголошень та ін.; зняття з публікації
прийнятих проєктів рішень виконавчого комітету та сесії). 
     А також:
     - Здійснено оновлення бухгалтерських програм M.E.Doc, Єдине вікно та Мережа.
     - Підключено ЦНАП до IGOV.
     - Підготовлено документи та сформовано запити на отримання посилених сертифікатів та
ключів від ІДД ДФС.
     - Здійснено консультації співробітників з технічних питань та програмного забезпечення.
     -  Налагоджено  роботу  із  підключення  до  Системи  електронної  взаємодії  органів
виконавчої влади.
     -  Здійснено підготовку та  обслуговування системи «Голос» до сесії  Каховської  міської
ради.
     - Проведено поточне обслуговування 3 робочих станцій.
     - Налагоджено роботу принтерів після технічного збою.
     -  Здійснено  забезпечення  прямих  трансляцій  пленарних  засідань  на  хмарний
сервісYouTube.
     - Проведено  архівування  знятих  відеоданих.  Конвертація,  оптимізація,  забезпечення
доступності  відеоданих для співробітників  виконавчого комітету.  Забезпечено доступність
відкритих відеоданих.
     - Здійснено технічне обслуговування локальної мережі виконавчого комітету:виправлень
аварійних  з'єднань,  тестування  обміну  меду  робочими  станціями,  оптимізація  спільної
роботи співробітників.
     - Здійснено  періодичне  сервісне  обслуговування  робочих  станцій  виконавчого  комітету
(оновлення ПЗ, тестування продуктивності, усунення вузьких місць в обміні даними).
     - Виконано  планове  сервісне  обслуговування  підмінного  фонду  (перевстановлення  ПЗ,
діагностика, ремонт систем охолодження, заміна несправних компонентів).
     - Здійснено  технічне  обслуговування  друкуючих  пристроїв  Kyocera  (заміна  тонера,
очищення бункерів відпрацювання).
     - Проведено технічну підтримку відділу державної реєстрації (обробка дротових з'єднань,
усунення конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі Інтернет).
     - Здійснено оперативне реагування для усунення аварійних ситуацій в мережі виконавчого
комітету, а також – виправлення помилок в роботі обладнання, операційних систем.
     - Надано технічну допомогу співробітникам у реалізації  складних задач обробки даних
(таблиці, презентації, фото, відео). Усунено збої обробки.



     - Здійснено  профілактику  безпеки  руху  даних  в  мережі,  контроль  доступу
ззовні,антивірусний контроль в ОС Windows, оптимізація ОС Linux. 
     Щоденно, в тому числі у вихідні дні, проводилася перевірка стану теплового обладнання
будівлі  виконавчого  комітету  та  підвальних  приміщень.  Вжито  заходів  із  усунення
несправності в тепломережі в залі засідань на ІІІ поверсі. Під час ожеледиці проводились
роботи з посипки пішохідних доріжок та ганку виконавчого комітету піском. Проводилася
закупівля  необхідного  обладнання,  канцелярського  приладдя,  поштових  марок,  мийних
засобів для технічного персоналу, тощо. Складались авансові звіти та інша документація для
відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності.  Оформлювались  договори з  організаціями та
установами, з якими співпрацює виконавчий комітет Каховської міськоїради. Складено звіт
про  споживання  електроенергії  за  місяць,  підготовлено  додаткові  угоди  на  споживання
електроенергії.  Технічний  персонал  відділу  кожного  робочого  дня  виконував  прибирання
приміщень  (прибиральниці),  робітник  із  обслуговування  будівлі  проводив  обхід  будівлі
виконавчого  комітету  та  прилеглих  територій,  посипав  піском  сходи,  доріжки,  пандус,
проводив поточний ремонт електричного приладдя, електромереж, приміщень виконавчого
комітету,  забезпечував  структурні  підрозділи  виконавчого  комітету  папером  для  друку,
виконував  заправки  картриджів,  брав  участь  у  роботі  із  усунення  неполадок  приладдя
тепломереж, тощо.

     Працівниками  управління  культури  і  туризму протягом  звітного  періоду  виконано
наступну роботу:
     Планування роботи відділу культури Каховської міської ради.
     Робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, подання звітів).
     Проведення нарад з керівниками структурних підрозділів відділу.
     Культурно-мистецька діяльність:  
     3  лютого  2021  року  на  базі  міської  універсальної  бібліотеки  відбулася  зустріч
літературного клубу "Подорож". Тема зустрічі: "Агатангел Кримський, людина, яка не може
нічого забути".
     10 лютого 2021 року на базі Чорноморівського СК відбулось відкриття фотозон у стилі
LOVE STORY до Дня Святого Валентина.
     12  лютого  2021  року  у  Роздольненській  сільській  бібліотеці  організовано  виставку,
присвячену річниці виведення військ з Афганістану "Цинкові хлопчики".
     14 лютого 2021 року у МПК "Меліоратор" відбулась концертна програма рок-гурту "Red
Fox" та святковий репортаж до Дня закоханих.
     15 лютого 2021 року у Роздольненському СБК пройшов захід до Дня вшанування пам’яті
учасників бойових дій на території інших держав та  річниці виведення військ з Афганістану
"Наш вічний біль Афганістан".
     15 лютого 2021 року в міській універсальній бібліотеці діяла виставка до Дня вшанування
пам’яті  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав  та  річниці  виведення  військ  з
Афганістану "Ехо Афганістану".
     15 лютого 2021 року в міському культурно-методичному закладі відбулась зустріч у колі
побратимів до Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав та
річниці виведення військ з Афганістану.
     До Дня вшанування пам’яті  Небесної  сотні  у  закладах  культури 19 лютого  2021 року
проведено урочисті та меморіальні  культурно-мистецькі  заходи:
     Хода зі смолоскипами (від пам’ятного знаку Б.Ружинського до центральної площі міста).
     Інсталяція "Революція Гідності" до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні та мітинг з
нагоди  вшанування  пам’яті  загиблих  на  Майдані  Незалежності  20  лютого  2014  року
(центральна площа міста).
     Тиха Акція "Ангели пам’яті" (центральна площа міста).



     Книжкова виставка до Дня Героїв Небесної Сотні "Промені Гідності" (міська універсальна
бібліотека).
     Інформаційно-тематична виставка "Пам’яті Небесної Сотні" (Чорноморівська бібліотека).
     Акція "Подаруй свого Янгола Героям Небесної Сотні" (Чорноморівський СК).
     Година-реквієм "Майдан стогнав, а сотня в небо йшла" (Роздольненська бібліотека).
     Година пам’яті Героїв Небесної Сотні  "У їхніх серцях жила Україна" (Малокаховський
СБК).
     Патріотична година "Ті, що змінили нашу державу і наш народ" (Роздольненський СБК).
     Інформаційно-тематична виставка "Герої не вмирають" (бібліотека села Вільна Україна).
     20 лютого 2021 року у Каховському міському культурно-методичному закладі  відбувся
круглий стіл "Майдан від першої особи. 7 років тому" до Дня вшанування пам’яті Небесної
сотні.
     З нагоди відзначення у 2021 році 150-річчя від дня народження Лесі Українки у закладах
культури Каховської міської територіальної громади проведено такі заходи:
     Літературна кав’ярня: "Розмова ПРОЛесю" (20.02.2021р., міська універсальна бібліотека).
     Виставка-факт: "Леся Українка – жінка-прометей" (20-26.02.2021р., міська універсальна
бібліотека).
     Година поезії "Леся – славна донька України" (22.02.2021р., Роздольненський СБК). 
     Літературно-мистецька  виставка  "Дивоцвіт  Лесиного  гаю"  (19-26.02.2021р.,
Малокаховський СБК).
     Тематична полиця "Співоча душа України" (25.01.2021р. -  26.02.2021р., Роздольненська
сільська бібліотека).
     Поетична година "Леся – славна донька України" (25.02.2021р., Роздольненська сільська
бібліотека).
     Літературно-музичний  вечір  "Я  житиму  сльозою  серед  співів"  (25.02.2021р.,
Чорноморівський сільський клуб).
     Книжкова  виставка  "Душею  щира  українка",  онлайн-презентація  "Думками  Лесі
Українки" (15-26.02.2021р., Чорноморівська сільська бібліотека).
     Тематична  виставка  "Народжена  Україною"  (15-26.02.2021р.,  бібліотека  села  Вільна
Україна). 
     23-25  лютого  –  онлайн  марафон  художнього  читання  з  нагоди  150-річчя  від  дня
народження  Лесі  Українки  "Ні,  я  жива,  я  буду  вічно  жити!"  (Чорноморівський сільський
клуб).

     Управлінням освіти протягом звітного періоду:
     1. Сформовано базу даних випускників закладів загальної середньої освіти на отримання
документів про освіту.
     2.  Внесено корегування у Інформаційну систему управління освітою (ІСУО) та  Єдину
державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО) у зв’язку зі збільшенням мережі закладів
загальної середньої освіти.
     3. Проведено тематичні заходи в закладах освіти, присвячені вшануванню пам’яті Героїв
Небесної сотні. (19.02.2021 року).
     4. В закладах освіти проведено міський конкурс віршованої творчості "Поетичне гроно
Каховщини", присвячений міжнародному Дню рідної мови (18.02.2021).
     5.  Підведення  підсумків  конкурсу  конспектів  занять  з  використанням  ІКТ  в  закладах
дошкільної освіти.



     У  лютому  2021  року  управління  праці  та  соціального  захисту  населення виконало
наступну роботу.
     Протягом звітного періоду відділом державних соціальних допомог:
     прийнято особових справ – 492;
     прийнято заяви з сайту Міністерства – 8;
     призначено: державних допомог – 338, субсидій – 312, компенсацій «пакунок малюка»
– 25;
     зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС –144, ПФУ –  46;
     зроблено запитів до інших УПСЗН – 24;
     зроблено запитів до ПФУ – 5;
     зроблено запитів до фонду соціального страхування – 20;
     зроблено запитів до Центру зайнятості — 12;
     зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності – 300 осіб;
     надано консультацій –  525;
     надано довідок – 110;
     надруковано витягів з протоколу рішення комісії – 118 ;
     надано відповідей на скарги: на гарячу лінію – 7, на Департамент – 1, особисто заявнику
– 4;        
     зроблено відповідей на контрольні документи: разові – 16, щовівторка — 8, щочетверга
– 4, щомісячні – 10, ОДА — 3;
     списано в архів – 19 особові справи;
     оброблено особові справи, які надійшли з Центру – 483 особові справи;
     підготовлено особових справ по запиту в інші управління – 1;
     сформовано реєстрів по субсидії – 112;
     введено в дію нових тарифів – по 16 підприємствах;
     зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено – 6 субсидій;  
     зроблено  перерахунок  субсидій:  в  автоматичному  режимі  –  5423,  в  ручному  режимі
– 2028.
     Активна база отримувачів: субсидії – 6936 осіб, державних допомог –  2771 осіб.
     Проведено інвентаризацію особових справ: допомог – 4179, субсидії СГТП – 190.
     У лютому 2021 року зареєстровано чотири особи,  які  прибули з  Донецької  обл. та  АР
Крим. Станом на 01.03.2021 на обліку в перебуває 167 сімей, в яких 237 осіб, у тому числі:
переміщених з Донецької та Луганської областей – 198, переміщених з АР Крим – 39.
     Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб: працездатного віку – 96, дітей — 49,
осіб з інвалідністю — 13, пенсіонерів – 79.
     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 із скасування довідок про взяття на облік внутрішньо
переміщених  осіб  через  їх  тривалу  відсутність  за  місцем  тимчасового  проживання  в
м.Каховка,  усі  належні  соціальні  виплати  внутрішньо  переміщеним  особам  в  управлінні
нараховуються та виплачуються в автоматичному режимі.
     По місцевому бюджету профінансовано за лютий – 405807,85 грн.:
     Виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги – 39012,17;
     Стипендія УБД, яким 90 і більше років – 8000,00;
     Матеріальна допомога –103000,00;
     Матеріальна допомога на поховання –30000,00;
     Виплата пільг почесним громадянам міста – 1232,41;
     Адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО – 30000,00;
     Відшкодування  Каховській  ЦМЛ  на  придбання  ліків  хворим  на  цукровий  діабет  –
127372,10;



     Відшкодування МЦПМСД на ліки пільговим категоріям громадян, відповідно до програми
– 67191,17.
     По державному бюджету профінансовано за лютий – 14694463,72грн.:
     Допомога сім’ям з дітьми – 5796179,68;
     Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – 76727,45;
     Придбання  технічних  засобів  реабілітації  та  санаторно-  курортне лікування  для осіб  з
інвалідністю – 3225,00;
     Матеріальна допомога особам з  інвалідністю  та малозабезпеченим – 1769,00;
     Санаторно – курортне дітей з ДЦП – 0,00;
     Субсидія, пільги – 8808400,59;
     Соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
(санаторно-курортна путівка та відшкодування за відпустку ЧАЕС) – 0,00;
     Санаторно-курортна путівка та психологічна реабілітація  учасників АТО – 0,00;
     Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби – 8162,00.
     За  лютий  2021р.  управлінням  укладено  16  договорів,  підготовлено  226  платіжних
доручень,  34  фінансових  та  юридичних  зобов’язань,  13  розподілів.  По  фінансуванню
допомог сім’ям з дітьми, пільгах і субсидіях проводяться платежі по 10 банках та на пошту (в
місяць кошти проводяться у два періоди, за кожний період набирається по 125 платіжних
доручень, фінансові і юридичні зобов’язання)
     Закрито особових справ у зв’язку зі смертю та вибуттям в інший район – 132.
     Станом  на  01.03.2021  до  Єдиного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на
пільги знаходиться 7940 осіб, із них  790 ветеранів війни  осіб, а саме:
     осіб з інвалідністю внаслідок війни – 71 особа (АТО / ООС – 5 осіб);
     учасників бойових дій – 423 особи (АТО / ООС – 260 осіб);
     учасників війни – 176 осіб (АТО / ОСС – 1 особа);
     сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 128 осіб (АТО / ООС – 15 осіб).
     З району прийнято 1800 особових справ. Наразі відпрацьовано всі особові справи.
     Нараховано пільги на житлово-комунальні послуги за лютий 2021 року:
     з держбюджету 990 особі на суму 1 245 710грн.;
     з міського бюджету почесним громадянам міста 1112 грн.
     У  лютому  перевизначено  право  на  отримання  пільг  "учасникам  війни"  "дітям  війни",
сільським педагогам, медикам, бібліотекарям, які проживають в сільській місцевості – 2164
особові справи. Дохід не повинен перевищувати 3180 грн.
     У  січні-лютому   2020  року  переведено  на  нового  постачальника  газу,  змінено  в
електронних картках різновиди послуг, тарифи – 352 справи.
     Змінено отримання пільг  на готівкову грошову форму – 160 справ.
     Надано довідок про доходи – 60 довідок.
     Занесено додатково за запитами доходи пільговиків – 45 справ.
     Розпочато  прийом  заяв  щодо  отримання  пільг  на  тверде  паливо  та  скраплений  газ  –
3 особи.
     Адресна грошова допомога на проживання ВПО – 3 справи.        
     Відкориговано довідники в ЄДАРП – 115 різновидів та тарифів.
     Розроблено  та  затверджено  3  рішення  Каховської  міської  ради  стосовно  пільгового
перевезення.
     Надано 3 відповіді на Урядову гарячу лінію.
     Згідно з даними Головного управління статистики у Херсонській області згідно державних
статистичних  спостережень  за  ф. №1-ПВ  (місячна)  станом  на  01.02.2021  року  по  місту
Каховка заборгованість із виплати заробітної плати складає 23645,1 тис. грн., яку мають два
підприємства міста:
     ПрАТ  "Каховський  завод  електрозварювального  устаткування"  –  22400,0  тис.  грн.
(648 осіб);



     ТОВ "Аграрна промислова компанія "Дом - Агро" – 1245,1 тис. грн.  (52 особи).
     Керівництво ПрАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування" надало графік
погашення заборгованості  із  виплати заробітної  плати,  який передбачає  повне погашення
боргів до квітня 2021 року, вживаються заходи щодо виходу підприємства з кризового стану.
     За інформацією голови правління ПрАТ "КЗЭСО" борги із виплати заробітної плати на
підприємстві існують через затримку оплати покупців за поставлену продукцію. 
     На  сьогодні  підприємством  ведуться  перемовини  з  іноземними  компаніями  щодо
залучення інвестицій для поповнення обігових коштів. Укладено контракти з АТ "Українська
залізниця" на поставку колійної техніки на суму 530 400 тис. грн., "Літовська залізниця" на
постачання рейкозварювальної продукції на суму 1 млн. євро, "Білоруська залізниця" на суму
500 тис.євро.
     З метою скорочення боргів із заробітної плати виконавчим комітетом 04.02.2021 року був
направлений  лист  до  Головного  управління  Держпраці  в  Херсонській  області  щодо
включення  ПрАТ  "КЗЕСО"  до  графіку  перевірок,  як  такого,  що  має  борги  із  виплати
заробітної плати.
     Протягом січня-лютого 2021 року зареєстровано 3 колективних договори та 3 зміни до
них.
     За січень-лютий 2021 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості
населення  було  перевірено  89  приватних  підприємця  міста,  виявлено  6  підприємців,  які
порушували  норми  трудового  законодавства,  складено  4  акти.  Управлінням  праці  та
соціального  захисту  населення  матеріали  на  порушників  трудового  законодавства  щодо
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
01.03.2021 р.: податку з доходів фізичних осіб – 1080,0 грн; військовий збір – 90,0 грн.; ЄСВ
– 2640,0 грн.; всього – 3810 грн.
     Згідно з трудовим законодавством оформлений 1 найманий працівник.
     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
лютого 2021 року з підприємствами – виробниками ТЗР укладено:
     7 двосторонніх  договорів  на забезпечення ТЗР  11 осіб (29 одиниць) на суму 34 107,00
грн. та на ремонт крісла колісного 1 особи на суму 4 783,34 грн.;
     4 тристоронніх договори на забезпечення кріслами колісними 4 осіб (4 одиниці) на суму
165 026,00 грн.
     У  Централізованому  банку  даних  з  проблем  інвалідності  сформовано  1  двосторонній
договір   на  забезпечення  протезно-ортопедичними  виробами  2  осіб  (3  одиниці)  на  суму
9782,00 грн. та 5 тристоронніх договорів на забезпечення кріслами колісними та протезно-
ортопедичними виробами  5 осіб  на суму 70 010,00 грн.
     Прийнято, оброблено пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби від 34
осіб, замовлено 85 одиниць технічних засобів реабілітації, до Централізованого банку даних
з проблем інвалідності внесені  відповідні доповнення. 
     Відпрацьовано списки померлих громадян (122 особи), підготовлено до архівації  4 справи
померлих  осіб  з  інвалідністю,  до  Централізованого  банку  даних  з  проблем  інвалідності
внесено відповідні зміни.  
     З державного бюджету на 2021 рік передбачено:
     -  кошти в сумі 16,4 тис.  грн. на здійснення професійної адаптації  учасників АТО. На
обліку  для  отримання  послуг  з  професійної  адаптації  перебуває  3  учасника  АТО.
Проводиться  робота  з  укладання  тристоронніх  договорів  з  Каховською  приватною
автомобільною школою товариства сприяння обороні України на навчання 3 осіб; 



     - кошти  в сумі 109,6 тис. грн.  (на психологічну реабілітацію 9 осіб). Станом на 01.03.2021
на обліку для отримання послуги з психологічної реабілітації перебуває 4 учасники АТО: 3
особи обрали санаторій для дітей з батьками "Скадовськ" (м.Скадовськ), 1 особа – санаторій
"Світанок"  (м.Моршин).  Робота  у  даному  напрямі  триває.  Про  можливість  пройти
психологічну реабілітацію в ході телефонної розмови оповіщено 17 осіб; 
     - кошти в сумі 73,1 тис. грн. (на 5 путівок) на послуги з санаторно-курортного лікування
учасників АТО. На обліку для отримання послуг з санаторно-курортного лікування перебуває
7 учасників  АТО: 3 особи відмовились від путівки;  2  особи обрали санаторії  (санаторій
"Женева" (м.Трускавець) та санаторій "ім.Горького" (м.Одеса); 2 особи обирають заклад для
отримання  послуг.  Робота  у  даниму  напрямі  продовжується.  Про  можливість  отримати
послуги з санаторно-курортного лікування в ході телефонної розмови оповіщено 9 осіб.
     На  рахунки  управління  надійшло  32,0  тис.  грн.  на  компенсацію  витрат  на  послуги  з
реабілітації 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.  Прийнято  заяви  та
пакети документів від батьків  3 дітей з інвалідністю, які обрали такі реабілітаційні заклади:
УНДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності, Центр реабілітації та
відпочинку  Акварель  ТОВ  "Скадовськ-Аква",  ТОВ  "Міжнародна  реабілітаційна  клініка
Козявкіна". Отримано 3 гарантійні листа про готовність надати послуги, ведеться робота із
укладання двосторонніх угод з установами.
     Нараховано  та  відшкодовано  кошти  за  надання  послуг  громадянам,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи:
     Каховській  стоматологічній  поліклініці  з  пільгового  зубопротезування  одній  особі  –
4009,94 грн.;
     Аптеці №27 за безкоштовний відпуск медикаментів двом особам – 464,06 грн.
     Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  Ощадбанку,  інформацію  для  Міністерства
фінансів  України  щодо  щомісячного  нарахування  та  виплати  стипендії  10  особам  з
інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в сумі 4,0 тис. грн. та щомісячної
виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 15,0 тис. грн.
    Видано посвідчення  "Член сім’ї померлого ветерана війни" – 1 особі.
    Прийнято заяви та пакети документів від 6 осіб на матеріальну допомогу за рахунок коштів
державного бюджету. Надано матеріальну допомогу 2 особам на загальну суму 1,8 тис. грн.,
підготовлено  реєстри  до  Державної  казначейської  служби  та  банківських  установ,
інформацію для Міністерства фінансів України.
     Складено акти матеріально-побутових умов проживання 8 осіб.
     Направлено лист до Каховської  міської  лікарні  про організацію медичного обстеження
1 особи, яка потрапила в складні життєві обставини, з метою встановлення інвалідності. 
     Проведено  перевірку  правильності  виплат  допомоги  на  поховання  60  осіб  на  суму
437,0 тис. грн.
     Прийнято  та  направлено  до  Департаменту  Херсонської  ОДА  24  пакети  документів  на
призначення матеріальної  допомоги через обласну комісію з питань надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення.
   Ведеться прийом документів  від жителів  міста  на  отримання одноразової  матеріальної
допомоги та здійснюється організація роботи комісії із соціального захисту населення при
виконавчому  комітеті  міської  ради.  Протягом  лютого  2021  року  прийнято  74  заяви  від
жителів  міста  на  лікування  та  поховання.  Проведено  3  засідання  комісії.  Призначено
допомогу: на лікування – 31 особі на суму 103,0  тис. грн., на поховання – 11 особам на суму
33,0  тис.  грн.,  на  придбання  препаратів  "Актемра"  та  "Хуміра"  для  лікування  3  дітей  з
інвалідністю – 57,0 тис. грн.



      Підготовлено: 1 протокол засідання комісії, 3 проєкта розпоряджень міського голови на
виплату  вищевказаних  допомог,  7  реєстрів  виплат  до  Міністерства  фінансів  України,
8 відомостей на виплату матеріальної допомоги через банківські відділення.
      Здійснено прийом та надано консультації і роз'яснення 296 особам, з них:
      - 8  особам  –  з  питань  соціального  захисту  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
      -  192 особам – з питань надання матеріальної допомоги;
      -  2 особам – з питань пенсійного забезпечення;
      - 18 особам – з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
      - 4 особам  – з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
      -  46 особам – з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
      - 26  учасникам  АТО  –  з  питань  санаторно-курортного  лікування,  психологічної
реабілітації, професійної адаптації та надання матеріальної допомоги.
      Протягом лютого відділом відпрацьовано 49 контрольних документів, з них: щоденні – 1,
щотижневі – 3, щомісячні – 20, разові – 23, щоквартальні – 1.
      Підготовлено 6 відповідей на звернення громадян. 
   Підготовлено  1  проєкт  рішення  сесії  міської  ради  щодо  виконання  міської  програми
соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження
гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки на 2021 рік та розміщено
на офіційному сайті Каховської міської територіальної громади.
     До мережі Фейсбук надано 2 інформаційних матеріали з питань соціального захисту дітей
з  інвалідністю,  бездомних  осіб  та  2  інформаційні  повідомлення  про  роботу  комісії  із
соціального захисту населення.
     Протягом  лютого  2021  року  з  метою  контролю  за  виплатами  державних  соціальних
допомог здійснено:
     -  223  обстеження  сімей,  проведених  з  метою  підтвердження  їх  права  на  призначення
державних допомог та субсидій,
     -  115  перевірок  достовірності  інформації  про  доходи  та  майновий  стан  отримувачів
державних допомог. 
     З  метою  перевірки  достовірності  наданої  інформації  про  доходи  для  призначення
державих  соціальних  допомог  та  житлових  субсидій  протягом  місяця  зроблено  запити
інформації  до:
     регіонального сервісного центру МВС України (автотранспорт) – 3 особи;
     державної податкової інспекції – на 43 особи;
     держаного реєстру речових прав на нерухоме майно – на 417 осіб;
     центру зайнятості населення – на 21 особу;
     державної прикордонної служби України – на 3 особи.
     З метою запобігання виникнення переплат надсилаються листи до банківських установ,
поштових відділень щодо повернення коштів  на  банківські  рахунки управління,  протягом
лютого надіслано 16 листів. 
     Проведено роботу з 3 особами, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за
невиконання батьківських обов’язків (згідно з інформацією Каховського відділу поліції).
     Станом на 01.03.2021 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.

     Надаємо звіт про роботу фінансового управління за лютий 2021 року.
     Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за лютий 2021 року склали
34681,6  тис.  грн,  що  становить  113,1%  до  плану,  бюджетом  додатково  отримано  4014,9
тис. грн. Проти фактичних надходжень минулого року надходження власних та закріплених
доходів  загального  фонду  збільшено  на  2733,2  тис.  грн.  Фінансовим  управлінням



проводиться щоденний моніторинг надходжень податків  та  зборів  до бюджету Каховської
міської територіальної громади.
     За  лютий  2021  року  підготовлено  60  розпорядження  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів,  підготовлено  63  інформації  на  контрольні  документи  Херсонської
облдержадміністрації та департаменту фінансів, зареєстровано 38 довідок про внесення змін
до розпису міського бюджету. Обсяг фінансування головних розпорядників коштів у лютому
по загальному фонду склав – 20140,3 тис. грн. (без урахування видатків, які проводяться за
рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів) та по захищених статтях –
виконано без кредиторської заборгованості.  Кредиторська заборгованість по оплаті праці і
нарахуванні  на  заробітну  плату  станом  на  01.03.2021  року  складає  1467,7  тис.  грн.
по управлінню  освіти  Каховської  міської  ради  за  рахунок  непропорційного  помісячного
розподілу освітньої субвенції.

     За  лютий  2021  року  адміністраторами  Центру  надання  адміністративних  послуг
прийнято та опрацьовано 1165 заяви від суб’єктів звернення (із них 253 адміністративних
послуг в режимі електронного доступу). 
     У період з 01.02.2021 до 26.02.2021 року прийнято 86 особу для оформлення паспорту
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  та  75  особи  для  оформлення  паспорту
громадянина України у вигляді ID-картки. За місяць видано 116 паспортів.
     До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за лютий 2021
року надійшло 45,8 тис. грн, із них:
     надання  відомостей  з  Державного  земельного  кадастру  у  формі  витягу  з  державного
земельного кадастру про земельну ділянку – 13,8 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 – 0,9 тис. грн.;
     оформлення та видача паспорту громадянина України  – 4,2 тис. грн.;
     оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон  – 25,4 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.
     3 01.02.2021 до 05.02.2021 адміністратор Скрагленко І.С. пройшла стажування в ЦНАП
м.Білгород-Дністровський Одеської області за підтримки програми U-LEAD з Європою.
     10.03.2021  року  адміністратори  пройшли  стажування  в  Головному  Управлінні
Держгеокадастру  в  Херсонській  області  стосовно  надання  відомостей  з  державного
земельного кадастру в ЦНАПі.
     Для участі в проєкті від Представництва МОМ в Україні ЦНАП підготував матеріали для
заповнення  аплікаційної  форми  щодо  виділення  коштів  на  покращення  матеріального
забезпечення роботи центру. 
     Для  поінформованості  населення  на  сайті  Каховської  міської  територіальної  громади
створено  розділ  "Надання  адміністративних  послуг",  де  розміщено  весь  перелік
адміністративних послуг, які надаються на сьогодні, 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. Опубліковано 20 інформаційних оголошень.
     У  Центрі  працює  сервіс  для  нечуючих  або  слабочуючих  людей.  Відтепер  нечуючі
відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з обслуговування  ConnectPro
та в режимі онлайн вільно спілкуватися доступною мовою. Передбачено можливість онлайн-
перекладу жестової мови через додаток, який встановлено на планшеті адміністратора.



     У Центрі працює система автоматизації обслуговування відвідувачів (система керування
чергою та здійснення платежів за адміністративні послуги).
     Щодня  адміністратори  Центру  передають  документи  до  суб’єктів  надання
адміністративних послуг, а саме: структурним підрозділам виконавчого комітету Каховської
міської  ради,  Каховському  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 ін.

 


