
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  2019 року. 

       Відділом  економіки, комунального майна та землі  підготовлений  проект рішення міської ради щодо 
внесення змін  до  програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2019 рік, 
підготовлені 4 розпорядження міського голови, а також зроблений аналіз інформації для підготовки звіту про
виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за підсумками І півріччя. 
Проводилася робота над проектом інвестиційного профілю міста Каховки. Здійснена звірка взаємних 
розрахунків за користування місцем розташування рекламних засобів з місцевими підприємцями для 
погашення заборгованості зі сплати за користування рекламними засобами, виявлені боржники, з ними 
проводиться відповідна робота.  В сфері комунального майна проведено  контроль та аналіз звітів по оренді 
комунального майна,  підготовлені 3 проекти рішень міської ради  (приватизація, передача майна, укладання 
договору оренди). У питаннях земельних відносин продовжується  формування реєстру договорів оренди 
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Каховки; підготовлені 55 проектів 
рішень сесії міської ради, 16 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди земельних 
ділянок,  матеріали для проведення земельних торгів з набуття права оренди на 1 земельну ділянку; 
матеріали для конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок на 1 ділянку; матеріали з продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для оформлення нотаріальної угоди на 2 земельні ділянки. Видано 67  витягів щодо земельних 
ділянок. 26.08.2019 року відбулось засідання  комісії з розгляду питань, пов’язаних із земельними 
відносинами. Надані відповіді на 42 контрольні документи та  72 на звернення фізичних та юридичних осіб, 
6 погоджень для торгівлі та гастролей, надано 4 консультації жителям міста, стосовно захисту прав 
споживачів. Проведена підготовча робота для нагородження каховським підприємців  відзнаками голови 
Херсонської ОДА з нагоди святкування Дня підприємця. 



        Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів до міського бюджету. 
Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за 8 місяців 2019 року склали 111996 тис.грн, що 
становить 103,6% до плану, перевиконання становить 3885,8 тис.грн. Проти фактичних надходжень минулого року 
надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 19349 тис.грн. Обсяг 
фінансування головних розпорядників коштів у серпні по загальному фонду склав 11933,2 тис.грн., видаткову частину по
захищеним статтям видатків (без урахування видатків, які проводяться за рахунок цільових субвенцій з державного та 
обласного бюджетів)  виконано без кредиторської заборгованості. У серпні 2019 року за кошти бюджету розвитку 
(спеціального фонду) профінансовано придбання світлодіодних світильників для ОСББ «Гірників 7» - 69,0 тис.грн., 
облаштування дитячого майданчика в ДНЗ № 8 «Іскорка» - 160,7 тис.грн., капітальний ремонт мощення будівлі ОСББ 
«Гірників 7» - 150,0 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки для виконавчого комітету – 79,7 тис.грн., облаштування 
спортивно-ігрового майданчика ОСББ «Гренада» - 70,0 тис.грн., спортивно-ігровий комплекс ОСББ «Першотравнева 27»
- 30,0 тис.грн. За рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів проведено фінансування видатків по 
соціальному захисту та соціальному забезпеченню у сумі 4643,7 тис.грн., а саме допомоги сім’ям з дітьми 
– 4517,2 тис.грн., пільгам та субсидіям населенню – 126,5 тис.грн.

        Відділ міського господарства  повідомляє, що протягом серпня  видано 79 карток  для відключення від мережі 
централізованого теплопостачання для подальшого встановлення системи автономного опалення, надані відповіді  на 82 
звернення від мешканців міста та 81 контрольний документ, підготовлено 1 рішення сесії міської ради, 3 розпорядження 
та 4 доручення міського голови. Здійснено 20 обстежень дотримання правил благоустрою, організовано роботи з 
оновлення дерев, видалення 4 сухостійних та аварійних дерев.  З 27 по 29 серпня спеціалісти відділу  приймали участь у 
командно-штабних навчаннях з цивільного захисту єдиної державної системи ЦО Херсонської області.  Постійно 
проводиться робота щодо житлових питань: взяття на квартирний облік, приватизація, договори найму та ін. ( в серпні - 
9 справ), проведено засідання громадської комісії  з житлових питань. Спеціалісти  відділу координували роботу 
комунальних підприємств  в ході організації  та проведення масових заходів в місті.  

     Відділом контролю за  додержанням законодавства про працю,  благоустрій та  паркування транспортних
засобів протягом місяця проводились рейди,  спрямовані  на  виявлення порушників правил благоустрою території  м.
Каховка, під час яких складено 19 протоколів про адміністративні правопорушення: 1 - за ч.1 статті 160 КУпАП (торгівля



з  рук  у  невстановлених  місцях)-  направлено  на  розгляд  Каховського  міськрайсуду;  18  -  за  статтею  152  КУпАП
(порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій
населених  пунктів)-  всі  направлено  на  розгляд  адмінкомісій  при  виконкомах  міських,  селищних  рад  за  місцем
проживання правопорушників. Надано 31 припис щодо усунення виявлених порушень Правил благоустрою території м.
Каховка.  

 Управління праці та соціального захисту населення звітує про наступне. 
Відділом державних соціальних допомог  призначено  295 державних соціальних допомог , 27  субсидій, зроблено 
перерахунок субсидій  в автоматичну режимі – 3739 та в ручному режимі – 726.  Видано 65 довідок, введенні в дію нові 
тарифи  по 11 підприємствам,  проведена корекція отримувачів субсидії – 27. Державними соціальними інспекторами 
протягом серпня здійснено 102 обстеження сімей, 65 перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан 
отримувачів державних допомог. Зроблено 319 запитів до різних державних установ щодо майнового стану отримувачів 
допомог.   В серпні укладено  договір  на забезпечення ТЗР  особи з інвалідністю з числа учасників АТО - (2 одиниці) на 
суму 291,00 грн.   Здійснено сплату за 5 договорами на суму 125509 грн. та 1 особі компенсовано кошти за самостійно 
придбаний мобільний телефон в сумі 1755,00 грн.   Прийняті документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби від 18 
осіб, замовлено 62 одиниці технічних засобів реабілітації.  Підготовлені реєстри до Держказначейства, Ощадбанку, 
інформацію для Міністерства фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії 21 особам з 
інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в сумі 1700,00 грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих 
учасників АТО в сумі 12,0 тис. грн. За програмою пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, перераховано кошти міській аптеці № 27  та стоматологічній поліклініці в сумі 
2239,00 грн. Перераховані кошти 1 підприємству міста за надання додаткової відпустки двох громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи ІІ категорії. Виплачено 7300,00 грн. згідно з договором на санаторно-курортне 
лікування громадянки, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, в санаторії «Мошногір’я» в 
Черкаській області.  Укладено договори на оздоровлення 3 учасників АТО, 3 учасники АТО отримали послуги з 
психологічної реабілітації на базі ДП «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ», м. Скадовськ  з 02 серпня по 17 
серпня 2019 року. Санаторію відшкодовано вартість наданих послуг  на суму 33120. За рахунок коштів державного 
бюджету призначено матеріальну допомогу 3 особам з інвалідністю та  1 пенсіонеру на суму 2994,00 грн. До Херсонської
ОДА направлені пакети  документів 4 осіб на призначення матеріальної допомоги з обласного бюджету. Протягом  
серпня  2019 року прийнято 43 заяви на отримання матеріальної допомоги від жителів міста, які розглянуто на комісії по 



соцзахисту при виконкомі міської ради. Призначено допомогу на лікування - 43 особам на суму 84,2 тис. грн., 1  
внутрішьо переміщеній особі  на суму 1,0 тис. грн., на поховання – 1 особі на суму 1,5 тис. грн.,  лікувальне харчування –
1 особі  на суму  8,01 тис. грн. Питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості  
на підприємствах міста перебуває на постійному контролі управління. За інформацією Головного управління статистики 
у Херсонській області станом на 01.08.2019 року по місту Каховка заборгованість із виплати заробітної плати 
складала 2844,6 тис. грн. (677 осіб), яку мали два підприємства міста:- ПрАТ «Каховський завод електрозварювального 
устаткування», сума боргу – 2504,2 тис. грн. (644 особи),  ДП «Каховське лісове господарство», сума боргу – 340,4 тис. 
грн. (33 особи). З метою ліквідації боргів із виплати заробітної плати на ДП «Каховське лісове господарство» 
направлялися листи до Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, Державного 
агентства лісових ресурсів України, голови ОДА щодо сприяння в ліквідації боргів із виплати заробітної плати, 
посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці. За серпень 2019 року робочою групою щодо 
легалізації оплати праці та зайнятості населення було перевірено 67 приватних підприємців міста, виявлено 4  
підприємця, які порушували норми трудового законодавства, складено 2 акти.  За січень-серпень за актами  робочої 
групи Каховською ОДПІ донараховано 21,1 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення 
підприємницької діяльності, які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 10 найманих працівників, 
залучено до реєстрації 4 приватних підприємців.  Управлінням підготовлені 2 проекти рішень сесії міської ради щодо 
внесення змін до міської програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей  похилого 
віку і осіб з інвалідністю.  Спеціалістами управління надано 576 консультацій громадянам з різних питань соціального 
захисту.  

До Загального відділу протягом серпня надійшло 804 розпоряджень,  доручень голови облдержадміністрації,
листів від органів  вищого рівня та  інших установ,  197  звернень громадян,  2  депутатські  звернення,  4  інформаційні
запити, 40 реєстраційних справ, 89 запитів про реєстрацію місця проживання осіб, 25 судових повісток . Підготовлено
засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 34 рішення виконкому. На особистому прийомі міського голови
побувало14 громадян та 6 ініціативних груп мешканців міста.  Працюють “гарячі мобільні лінія” Каховського виконкому
– 0504141888 та 1505, за якими надаються консультації громадянам. Надано консультації та роз’яснення 265 громадянам.
Загальним відділом постійно проводилась  робота  щодо забезпечення сталої  роботи та  функціонування управлінь  та
відділів міськвиконкому. 



     Відділ державної реєстрації речових прав протягом місяця прийняв 410 каховчан, здійснено реєстрацію права
власності на нерухоме майно - 170, 217 договорів оренди, 18 договори зміни, 5 обтяжень. Подано та оброблено 112
заяв про надання адміністративних послуг (створення юридичної особи – 8;  змін до відомостей про юридичну
особу – 15; фізичної особи підприємцем – 36;  змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 11;  припинення
підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 42) . Таким чином, до бюджету Каховської міської ради
за здійснення реєстраційних дій надійшло 59110  грн. 

     Міський центр соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  здійснює соціальний супровід  5 сімей,  що
опинились в складних життєвих обставинах. Протягом місяця   здійснено 11 обстежень умов проживання одиноких
матерів, 25 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, з них 7 виявлено в поточному місяці.  Протягом
серпня надана 101 соціальна послуга, в тому числі 1 особі, що звільнилась з місць позбавлення волі. Одній сім’ї
надано допомогу в складанні позовної заяви до суду. Здійснено прийом по різним питанням 15 громадян. Підготовлені
відповіді на 26 контрольних документи. 

   Центром надання  адміністративних  послуг  протягом  серпня  прийнято  та  опрацьовано  762 заяви  від  суб’єктів
звернення (з  них 62 адміністративних  послуг  в  режимі  електронного  доступу),  надано  понад 1000 консультацій
суб’єктам звернення. Також Центром прийнято 145 осіб для  оформлення паспорту громадянина України для виїзду за
кордон  та  55 осіб для  оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. До міського бюджету від роботи
Центру надання адміністративних послуг за серпень 2019 року надійшло 76,6 тис. грн. Складено 23 рішення по справі
про адміністративні правопорушення у вигляді попередження. 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 в серпні розглянуто 28  заяв від громадян  та  62 звернення юридичних осіб,
проведено  14  перевірок  скарг  та  звернень  (комісійно),  видано  8  ордерів  на  проведення  земляних  робіт,  проведено  14
перевірок виконання земляних робіт  та  зберігання будівельних матеріалів, підготовлено та надано 4 довідки про відсутність
забудови на земельній ділянці,  2 викопіювання з Генерального плану міста,  4 висновки по документаціям із землеустрою .
Переоформлено та  подовжено терміни  дії  дозволів  на  розміщення реклами -  6. Кожного  тижня здійснювалися  дводенні



виходи  по  перевірці  законності встановлення рекламних засобів,  перевірки зовнішнього стану рекламоносіїв, виконання
будівельних робіт, правильності складування будматеріалів, доступу до соціальних об'єктів маломобільних верств населення
та встановлення ТС з фотофіксацією.

      Відділом у справах дітей у серпні здійснено прийом громадян у кількості 50 осіб, відвідані за місцем проживання 10
сімей; підготовлено 10 проектів рішень виконкому та 1  позовну заяву до суду з приводу позбавлення батьківських 
прав,приймали участь у 5 судових засіданнях. Спеціалістами відділу відвідано 13 сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах для перевірки  готовності до нового навчального року. Відповідно до звернень громадян здійснено 
перевірку виконання батьківських обов'язків в 2 родинах. Для дітей пільгових категорій була організована поїздка до 
кінотеатру та безкоштовний перегляд мультфільму.  

      Відділом з питань депутатської діяльності в серпні  підготовлено до проведення  засідання  83 - ої сесії, на порядок
денний виносилося 69 проекти рішення; підготовлено до проведення спільні засідання депутатських комісій; 
підготовлено до проведення 2 засідання адміністративної комісії, опрацьовано 37 протоколів про адміністративне 
правопорушення, за усіма протоколам прийняті рішення; підготовлено 1  рішення виконавчого комітету,  інформацію на 
3 запити.

     Відділом у справах молоді та спорту  спільно з іншими відділами міської ради, громадськими організаціями та 
ініціативними групами було проведено (або організовано участь каховських спортсменів в змаганнях) 9 спортивних 
заходів (участь в бліц-турнірі в рамках Міжнародного шахового фестивалю «Азовська хвиля»; Перший Відкритий турнір
з міні-футболу, пам“яті Олега Ліфінцева; шаховий інтернет бліц-турнір присвячений 20-й річниці пам’яті по 
Заслуженому тренеру України Валерію Олексійовичу Войнаревичу; футбольні матчі в рамках Чемпіонату Херсонської 
області серед аматорів команди СК "Каховка" з командами "Таврія" (Новотроїцьке) та "Хлібороб" (Нижні Торгаї); 
футбольний матч в рамках Чемпіонату України серед аматорів між СК "Каховка" і ФК "Вовчанськ" (Харківська обл.); 
участь команди БК "Каховка" в міжрегіональному турнірі з баскетболу серед чоловічих команд «Арабатська стрілка-
2019»; відкритий міський турнір з шахів; відкритий міський турнір з шашок-64; ІІ-й міжрайонний турнір з футболу серед
ветеранів 1979 р.н. та старших; тощо) та 6 молодіжних і козацьких заходів (участь команди КВН «Горы по колена» у 
Ювілейному V «Міжнародному Літньому Кубку КВН.UA», мандрівка «По козацьких місцях»; козацька тризна по 



кошовому отаману Івану Сірку, по гетьману Богдану Ружинському та гетьману Богдану Хмельницькому; молодіжний 
“круглий стіл”, присвячений Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України; участь команди КВН 
"Горы по колено" в Шкільній Лізі сміху (м. Одеса); опитування щодо рейтингу "Молодіжний лідер 2019 року".

     Відділом культури у серпні проведена низка  культурно-мистецьких заходів:  урочистості до 28-ї річниці 
незалежності України , (міська акція “Парад вишиванок”; ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; 
конкурсно-розважальні програми; святкова концертна програма; гриль-конкурс, дискотека) , «Свято першого дзвоника» в
Каховській школі мистецтв. Проведені покази кіно в рамках фестивалю «Кіно під відкритим небом».  В міській 
універсальній бібліотеці організовані книжкові виставки «У нашого прапора барви чудові: внизу-золотисті, вгорі-
волошкові»,  «Ти – одна й неподільна, Україно моя вільна!». Відділом організовано показ дитячої  вистави (ляльки-
велетні) «Смішарики. Велика подорож».  

      До Відділу реєстрації місця проживання осіб Каховської міської ради звернулось 1320 осіб з різних питань. Надані 
послуги: зареєстровано місце проживання  – 143 осіб; зняті з реєстрації місця проживання – 205 осіб; оформлено та 
видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи – 670; оформлено та видано довідок про 
склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб – 300. Підготовлена інформація на запити суддів, 
правоохоронних органів, виконавчої служби – 120, розглянуто та прийнято рішення по 4 справам про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтею 197 Кодексу  України про адміністративні правопорушення.

Архівним відділом в серпні  проведено 2 засідання експертної комісії. Після доопрацювання та усунення недоліків
на засіданнях розглянуті номенклатури справ і акти про вилучення для знищення документів Каховського НВК 
“Гімназія” та Дитячого будинку інтернатного типу “Радість”, проведені ремонтні роботи справ з кадрових питань 
(особового складу) ліквідованих підприємств в кількості 29 одиниць зберігання. За зверненнями громадян та установ 
зареєстровано 38 запитів соціально-правового характеру і 12 тематичних запитів. На виконання запитів підготовлено та 
видано 113 довідок соціально-правового характеру. На виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 29 
архівних копій (архівних витягів) рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо. Проведено 16 звірок
відповідності даних первинних документів, даним архівних довідок про заробітні плати, виданих для нарахування 



пенсій. В серпні 2019 року здійснено процедуру реєстрації юридичної особи публічного права — Архівний відділ 
Каховської міської ради.

      Відділом ведення Державного реєстру виборців у серпні  в межах періодичного поновлення опрацьовано 
інформацію  щодо реєстрації — 102 осіб,  зняття з реєстрації - 90 осіб,  зміни ПІБ - 12 осіб,  досягнення 18 років — 17 
особ,  померлих 42 особи, за відомостями щодо нездатних самостійно пересуватись - 1 особа, за переадресацією від 
інших відділів ведення Державного реєстру виборців - 4 особи. Також у червні внесено зміни щодо персональних даних 
та виборчих адрес 27 осіб. Опрацьовано 13 запитів від Каховського РВ УДМС щодо реєстрації осіб з тимчасово 
окупованих територій.

 17. Протягом червня управлінням освіти закуплено підручники для шкіл міста, організовано відпочинок дітей з 
прифронтової зони Донецької та Луганської областей, проведено капітальний ремонт приміщень дитсадків «Джерельце» 
і «Сонечко».


