
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 серпень - 2018. 

 

Відділ економіки та комунального майна повідомляє, що в серпні було проведено 

засідання фінансової комісії з питань розрахунків з бюджетами усіх рівнів, 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій та інших соціальних виплат.  

Надано 8 консультацій каховчанам щодо захисту прав споживачів та  комунального 

майна територіальної громади міста.  

Також у серпні 9 громадян поставлено на облік по виділенню земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, а саме учасники бойових дій які 

безпосередньо брали участь в АТО; двох громадян поставлено на облік по виділенню 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд; 

Підготовлено матеріали та проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (конкурс відбувся 

17.08.2018 року). 

Крім цього відділом підготовлено інформацію щодо кращих суб’єктів 

підприємницької діяльності міста Каховка, які будуть представлені до 

відзначення головою Херсонської державної адміністрації з нагоди 

святкування Дня підприємця. 

Проведена робота з підготовки до ярмарку 23 серпня на площі біля палацу 

культури «Меліоратор». Проведена робота з ПП «Продюсерський центр 

«Гастролі в Україні» з питання розміщення Цирку-Кобзов в місті Каховка по 

вул.Панкеєвська (в районі проведення «Таврійських ігор») з 10 вересня по 12 

вересня 2018 року. 

 

Фінансове управління звітує: надходження до міського бюджету  по загальному 

фонду за 8 місяці склали 92647 тис. грн.  що становить 104,4 відсотки до плану, проти 

фактичних надходжень минулого року додатково надійшло 13269,3 тис. грн.  

 До бюджету за січень - серпень надійшло 432,4 тис. грн. від  депозиту. 

 

Відділ міського господарства повідомляє, що в серпні відділом відпрацьовано 82 

контрольних документи, розглянуто 24 звернення від мешканців міста.  Здійснено 25 

оглядів дотримання правил благоустрою. Видано 156 карток на отримання вимог для 

відключення від мережі централізованого теплопостачання для подальшого 

встановлення системи автономного опалення. Видано 3 ордери на видалення зелених 

насаджень. Виконано 5 виїздів з метою огляду дерев по заявам мешканців міста та 

виїзд у складі комісії з метою огляду комплексу будівель та споруд парку культури.  

Крім цього, протягом звітного періоду працівниками відділу надавались усні 

роз’яснення мешканцям міста з житлово-комунальних питань та створення ОСББ. 

 

Управління праці та соціального захисту у серпні призначило 359 державних 

допомог і 2251 субсидій. Прийнято 538 заяв по монетизації. 

Надано більше 500 консультацій, 108 довідок, видано 2 посвідчення інвалідам.  

За січень-серпень 2018 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та 

зайнятості населення було перевірено 369 приватних підприємців міста, виявлено 38 



підприємців, які порушували норми трудового законодавства, складено 16 актів.  

За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 25,4 

тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення 

підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 

8 найманих працівників, залучено до реєстрації 4 приватних підприємця. 

Призначено допомогу на прожиття 19 внутрішньо переміщеним особам. 

Взято на облік та занесені до ЄДАРП 2 учасника бойових дій, які приймали участь в 

АТО. Відкориговано 126 різновидів та тарифів послуг. 

Проведено пільгове зуборотезування за рахунок міського бюджету 2 особам на суму 

5361,00грн. 

В серпні на оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету до ДП «УДЦ 

«Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ «Артек» було направлено 2 дітей пільгових категорій.   

            Взято на облік та видані посвідчення 5 батькам багатодітної сім’ї та їх 11 дітям.  

Проведено оплату по 8 тристоронніх договорах для забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 

окремих категорій населення. 

Відшкодовано кошти за безкоштовний відпуск медикаментів та пільгове 

зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

на суму 4169,00 грн. 

Підготовлено реєстри до Держказначейства, Ощадбанку, інформацію для Міністерства 

фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії 26 особам з 

інвалідністю внаслідок війни, які досягли  90-річного віку, та  щомісячної виплати 3 

вдовам загиблих учасників АТО. Отримали санаторно-курортне лікування 5 осіб з 

інвалідністю.  

 По місцевому бюджету профінансовано за серпень 6578697,16 грн. 

 

В серпні до загального відділу надійшло 736 розпоряджень та доручень голови 

облдержадміністрації та його заступників, листів від органів вищого рівня та інших 

установ. Також прийнято 201 звернення громадян, 5 депутатських звернень, 8 

інформаційних запитів, 60 реєстраційних справ, а ще 93 запити про реєстрацію місця 

проживання осіб. На особистому прийомі міського голови побувало 8 громадян та 2 

ініціативні групи мешканців міста. Надано 265 консультацій та роз’яснення 

громадянам міста. 

 Загальним відділом постійно проводилась робота щодо забезпечення сталої роботи та 

функціонування, контроль за системним та програмним забезпеченням управлінь та 

відділів міськвиконкому. Виконані роботи по поточному ремонту фойє на І поверсі, 

частині сходових клітин, частковий ремонт покрівлі та ремонт системи опалення.  

Постійно функціонує “гаряча мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за 

якою надаються консультації громадянам. 

 

Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 377 осіб і 

зареєстрував 209 прав власності на нерухоме майно, 155 договорів оренди. Відділом  

за серпень сформовано та відправлено в інші реєстраційні відділи області 187 справ. 

Подано та оброблено - 142 заяви про надання адміністративних послуг. Таким чином,  

до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій надійшло  

51831,00 грн. 

 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в серпні  здійснив 21 

обстеження одиноких матерів з метою встановлення факту спільного проживання 

матері та дитини, з них 9 обстежень з метою перевірки доцільного використання 

державної допомоги при народженні дитини. Разом з відділом у справах дітей 

працівниками міського центру здійснено візити та обстеження умов проживання  8 



сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах. 

Також здійснено 3 візити за адресами, куди планують повернутись троє засуджених 

після відбування покарання в місцях позбавлення волі з метою з’ясування можливості 

проживати у вказаних помешканнях та потреби в отриманні соціальних послуг після 

звільнення. 

В серпні 2018 року 1 сім’ю, що перебувала в складних життєвих обставинах знято з 

соціального супроводу з позитивним результатом.  

Протягом серпня 2018 року було здійснено прийом по різним питанням 40 громадян 

та надано 164 соціальні послуги, в тому числі двом учасникам АТО.  

 

За серпень адміністраторами центру надання адміністративних послуг прийнято та 

опрацьовано 1 117 заяв від суб’єктів звернення (із них 92 адміністративних послуг в 

режимі електронного доступу). 

За звітний період адміністраторами Центру надано близько 2000 консультацій 

суб’єктам звернення, прийнято 256 осіб для оформлення паспорту громадянина 

України для виїзду за кордон та 36 осіб для оформлення паспорту громадянина 

України у вигляді ID-картки.  

Також працівниками Центру у серпні було видано 17 паспортів громадянина України у 

вигляді ID-картки та 119 паспортів громадянина України для виїзду за кордон. 

Було складено 70 рішень по справі про адміністративні правопорушення у вигляді 

попередження, а саме: проживання за недійсним паспортом–53; проживання без 

реєстрації –11; проживання за недійсним паспортом (зіпсований паспорт) – 6. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за серпень 

2018 року надійшло 11,0 тис. грн 

Для поінформованості населення на сайті територіальної громади міста Каховки 

створено розділ «Центр надання адміністративних послуг», де розміщено весь перелік 

адміністративних послуг, які надаються на даний час з інформаційними картками та 

бланками заяв. 

 

Відділом містобудування та архітектури  за серпень розглянуто 63 заяви від 

громадян  та  40 звернень юридичних осіб. Проведено 18 перевірок по виконанню 

земляних робіт та по зберіганню будматеріалів на землях міської ради. Видано 15 

ордерів на проведення земляних робіт. 

Демонтовано  незаконно поставлені на стоянці автобус біля житлового будинку №137 

по вул. Панкеєвській та автопричеп по вул. Спендіарова. 

Отримано кошти згідно попередніх договорів про пайову участь по обʼєктах 

будівництва на суму — 7,5 тис. грн. 

На виконання рішення суду забудовником сплачено пайову участь у розвиток 

інфраструктури  м. Каховки у розмірі  165,5 тис.грн. 

Видано — 5 будівельних паспортів, 23 висновки по проекту землеустрою, 13 

паспортів привʼязки тимчасових споруд. 

Кожного  тижня  здійснювались  дводенні виходи  по  перевірці  законності 

встановлення рекламних засобів, виконання  будівельних робіт, правильності 

складування будматеріалів, доступу до соцоб'єктів маломобільних верств населення та 

встановлення ТС з фотофіксацією. 

 

Відділом культури Каховської міської ради в серпні була проведена наступна 

культурно-мистецька діяльність: 

04 серпня - Козацька тризна по кошовому отаману Івану Сірку,  14 серпня - 

розважально-інформаційний захід «День Зв’язку» від Київстар та m-Agri. 

До Дня Державного Прапору в Каховці була організована урочиста церемонія 

підняття Державного Прапору України та церемонія покладання квітів до пам`ятного 



знаку Гетьману Богдану Ружинському і меморіальних дошок каховчанам загиблим 

воїнам в зоні АТО. 

З нагоди відзначення 27 річниці Незалежності України у Каховці вже традиційно 

пройшла міська акція “Парад вишиванок”, ярмарок майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва та насичена конкурсно-розважальна програма на Площі Трудової Слави, а 

саме: grill-конкурс «Шашликові бої» - конкурс на найкращий шашлик міста, художня 

студія патріотичного боді-арту, конкурси: на краще українське вбрання,  український 

оберіг, акція “Привітай рідну Україну з Днем незалежності у відеоблозі”, спортивні 

змагання від фітнес-клубу «Grand» з крос фіту серед всіх бажаючих, розваги для 

дітей: гра «Енгрі Бердс» та пірати Карибського моря, конкурс фарб аквагрим, шоу 

мильних бульбашок, зйомки шоу проекту «Популярні». Облаштована нова 

патріотична фото зона. 

Не менш насиченою була вечірня концертна програма до Дня Незалежності, а саме: 

святковий концерт аматорів міста «Відродили державність, відновили незалежність, 

захистимо свободу», виступ кавер групи «Friends» та дискотека від DJ Rakello Херсон, 

DJ Dimm Odessa, DMC Vasilevskiy Odessa, MC Shved Odessa. 

В останній день літа у приміщенні Каховської школи мистецтв для її вихованців та їх 

батьків пройшло свято Першого Дзвоника. 

 

Відділом у справах дітей за серпень здійснено прийом громадян у кількості 56 осіб, 

яким надано консультації з різних питань. 

Відвідано за місцем проживання 29 сімей, 8 яких спільно з ГО “ЩИТ”. 

Поставлено на облік 5 дітей (2 дітей, позбавлені батьківського піклування, 3 дітей, що 

опинилися в складних життєвих обставинах).   

Згідно графіку та плану роботи проведено 1 засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. 

Проведено  підсумки оздоровчої кампанії дітей облікових категорій -  100% дітей були 

оздоровлені.         
Для дітей облікових категорій проведено подорож до м. Херсона з відвідуванням 

Херсонського обласного краєзнавчого музею та Херсонського обласного планетарію,  

а також  оглядова екскурсія по місту.  

7 дітям, що перебувають в СЖО, надана допомога  для підготовки до школи -  

канцелярські набори, шкільні рюкзаки  (за їх потребою) .  

Протягом місяця здійснювались профілактичні вечірні рейди по місцям масового 

відпочинку дітей та молоді, під час рейдів проводилася профілактична робота  з 

неповнолітніми.   

 

Відділом з питань депутатської діяльності у серпні прийнято 27 заяв на надання 

матеріальної допомоги (на лікування та внутрішньо переміщеним особам  із 

Донецька, які опинилися в тяжкому матеріальному стані); 

Також працівниками відділу оформлено необхідні документи для надання 

матеріальної допомоги на поховання. 

 

Відділом у справах молоді та спорту у серпні спільно з іншими відділами міської 

ради, громадськими організаціями та ініціативними групами організовано участь 

каховських спортсменів у 8 спортивних заходах (футбольний турнір учасників АТО, 

присвячений Дню незалежності України, засідання оргкомітету по підготовці II 

відкритої міської Спартакіади "Ігри патріотів" серед учасників АТО, змагання ІІ-ої 

Відкритої міської Спартакіади «Ігри патріотів» серед учасників АТО, міські 

комплексні змагання з триборства та шашок серед паралімпійців, присвячені Дню 

Державного Прапора України та Дню незалежності України, змагання Відкритого 

міського турніру з шахів, присвяченого 27-й річниці Незалежності України, змагання 



Відкритого міського турніру з шахів, присвяченого 27-й річниці Незалежності 

України, турнір з баскетболу 3х3 серед юнаків та дівчат 2006 р. н. та молодші, 

Відкритий міський турнір з шашок-64 (швидка гра), присвяченого 27-й річниці 

Незалежності України. 

За серпень організовано та проведено 5 молодіжних і козацьких заходів, а саме:  

"Козацька тризна", присвячена кошовому отаману Івану Сірку, патріотична мандрівка 

«По козацьких місцях»,  присвячена Дню Державного Прапора України та Дню 

незалежності України, молодіжний “круглий стіл”, присвячений Дню Державного 

Прапора України та Дню незалежності України, опитування "Молодіжний лідер 2018 

року". Також активно проходила практика міського учнівського парламенту 

старшокласників в органах місцевого самоврядування. 

 

Протягом серпня відділом освіти проводилась активна робота з підготовки 

навчальних закладів міста до нового навчального року.  

Підготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального 

ремонту літніх павільйонів у ДНЗ № 7 «Джерельце», ДНЗ № 10 «Казка». 

 

       До відділу реєстрації місця проживання осіб за серпень 2018 року   звернулось 

понад 1788 осіб з різних питань. Спеціалістами відділу було зареєстровано місце 

проживання  – 362 осіб, знято з реєстрації місця проживання – 180 осіб, оформлено та 

видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи – 718, 

оформлено та видано довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/ будинку осіб – 378. 

Також підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої 

служби – 98. Відділом за серпень надано адміністративних послуг на суму 16,493 грн. 

 

Відділом організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з 

громадськістю у серпні 2018 року прийнято по електронній пошті виконавчого 

комітету міської ради 261 вхідних службових документи та відправлено 282 службові 

інформації на контрольні документи, опрацьовано 22 доручення 

облдержадміністрації, листа, звернення, повідомлення.  

Також розроблений календарний план міської ради на місяць. Підготовлено 3 

розпорядження з загальних питань, 50 розпоряджень з кадрових питань. 

Посадовими особами  відділу  проведено організаційний  та  інформаційний супровід 

урочистих заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї 

річниці   незалежності України та 100-річчя відродження української державності  у 

2018 році. 

Протягом місяця інформація про діяльність виконавчих органів міської ради 

розміщувалася на офіційному веб-сайті Каховської міської ради, соціальній мережі 

фейсбук, здійснювався оперативний зв'язок із міськими засобами масової інформації, 

із працівниками обласних та всеукраїнських засобів масової інформації – електронних 

та друкованих – з метою інформаційного просування міста, об’єктивного висвітлення 

подій у місті. 

У місті  працює  25 старших  кварталів. Протягом місяця працівниками відділу 

підтверджено підписи старших кварталів  на 44 довідках, які вони видали жителям  

міста. 

 

Архівним відділ у серпні опрацьовано біля 28 справ Каховської міської ради за 1998-

1999 роки та  закаталізовано документів міської ради у кількості 22  карток. 

Відділом зареєстровано 49 звернень громадян та установ, видано 101 довідку 

соціально-правового характеру, які стосуються розміру заробітної плати та 

підтвердження стажу роботи для нарахування і перерахування пенсій за віком та 6 



довідок тематичного характеру, які стосуються виділення земельних ділянок, 

майнових прав та інше, надано платних послуг населенню на 442 грн. 

 

Відділом ведення Державного реєстру виборців Каховської міської ради за серпень 

в межах періодичного поновлення на підставі відомостей наданих органами місцевої 

влади опрацьовано наступну інформацію: щодо реєстрації - 154 особи, зняття з 

реєстрації - 128 осіб, зміни ПІБ - 19 осіб, досягнення 18 років - 13 осіб, щодо 

померлих осіб - 45 осіб, за переадресацією від інших відділів ведення Державного 

реєстру виборців 3 особи. 

Також в межах візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю 

бази даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 28 

осіб, направлено 2 запити до суб’єктів подання відомостей, за результатами 

опрацьовано 33 записів, знищено дані Реєстру щодо 45 виборців, термін зберігання 

яких минув, опрацьовано 5 запитів від Каховського РВ УДМС щодо реєстрації осіб з 

тимчасово окупованих територій та проведено 32 наказа керівника відділу в 

електронному вигляді. 

 
 


