
Щомісячний звіт: головне про роботу виконавчого комітету Каховської міської ради
 

Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана
протягом місяця. Пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про

роботу виконавчих органів каховської влади за серпень 2020 року

Відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  відділом  економіки,
комунального  майна та  землі  за  серпень  виконана  наступна  робота  по  різним
напрямкам. А саме:

ЕКОНОМІКА.  Підготовлено проекти рішень сесії  Каховської міської ради «Про
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від  05.12.2019 року№ 1957/89 «Про
програму економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік, та
прогнозні  макропоказники економічного і  соціального розвитку міста до 2022 року».  В
рамках виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Каховці на
2020-2022 роки за участі  фахівців  Новокаховської  ДПІ Новокаховського управління ГУ
ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі проведено 2
безоплатних ОНЛАЙН семінари. Підготовлено 4 листи - відповіді юридичним та фізичним
особам,  виконавчим  органам  влади.  Розміщено  8  інформаційних  статей на  офіційному
сайті Каховської міської ради в соціальній мережі Facebook.  Систематично виконуються
завдання розпоряджень, доручень та листів Херсонської обласної державної адміністрації.
За серпень 2020 року виконано 15 контрольних завдань Херсонської ОДА. Проведено
звірку  платежів  з  податковою  службою  станом  на  01.08.2020  року  зі  сплати  місцевих
податків (орендної плати за землю та земельного податку на території міста). Надано до
відділу  архітектури  список  боржників  по  розрахунку  з  реклами  станом  на  01.08.2020.
Направлено акт-рахунок за оренду комунального майна підприємствам ТОВ “Каховлифт”
за серпень 2020 року. 

КОМУНАЛЬНЕ  МАЙНО.  Надано  2  консультації  щодо  захисту  прав  споживачів
(усна  форма),  підготовлено  чотири  проекти  рішення  сесії,  підготовлено  шість  проектів
рішень  виконавчого  комітету,  надано  відповідь  на  звернення  (електрона  петиція),
розглянуто  вісім  заяв  щодо  оренди  комунального  майна,  проведено  реєстрацію  на
електронному майданчику. Підготовлено умови продажу по двох об'єктах приватизації. 

ЗЕМЛЯ: підготовлено 25 проектів рішень сесії міської ради; підготовлено та надано
18 відповідей на листів та заяви від фізичних та юридичних осіб; підготовлені матеріали
для  проведення  земельних  торгів  з  набуття  права  оренди на  3  (три)  земельні  ділянки;
підготовлені матеріали для проведення конкурсу  з відбору суб'єктів оціночної діяльності
для  здійснення  незалежної  оцінки  3  (трьох)  земельних  ділянок;  постійно  приймаються
громадяни та юридичні особи по земельним питанням; замовлено та отримано 10 (десять)
витягів  з  технічної  документації  про  нормативну  грошову  оцінку  земельної  ділянки;
замовлено  та  отримано  1  (один)  витяг  про  державну  реєстрацію  земельних  ділянок;
замовлено  та  отримано  10  (десять)  витягів  про  надання  відомостей  з  Державного
земельного кадастру;  підготовлено 1 (один)  висновок щодо погодження документації  із
землеустрою.

Фінансове  управління  інформує,  що  власні  надходження  до  міського
бюджету по загальному фонду за 8 місяців 2020 року склали 118830,9 тис.грн, що
становить 100,6% до плану,  бюджетом додатково отримано 691,7 тис.грн.  Проти
фактичних надходжень минулого року надходження власних та закріплених доходів
загального  фонду  збільшено  на  6834,9  тис.грн.  Фінансовим  управлінням
проводиться  щоденний  моніторинг  надходжень  податків  та  зборів  до  міського
бюджету.  За  серпень  2020  року  підготовлено  50  розпоряджень  на  фінансування



головних розпорядників коштів міського бюджету,  підготовлено 77 інформації  на
контрольні  документи  облдержадміністрації  та  департаменту  фінансів,
зареєстровано 23 довідки про внесення змін до розпису міського бюджету. Обсяг
фінансування  головних  розпорядників  коштів  у  серпні  по  загальному  фонду  по
захищеним  статтям  склав  –  12895,6  тис.грн.,  (без  урахування  видатків,  які
проводяться за рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)
виконано без кредиторської заборгованості. У серпні 2020 року за кошти бюджету
розвитку (спеціального фонду) профінансовано 747,7 тис.грн.

Протягом серпня 2020 року відділом міського господарства, надзвичайних
ситуацій, обліку житла відпрацьовано 93 контрольних документа, дано відповіді
на  25  звернень  від  мешканців  міста,  надіслано  4  листів  (телефонограм),
підготовлено  1  проект  рішення  сесії  Каховської  міської  ради,  4  проекта  рішень
виконавчого комітету, 4 розпорядження міського голови. Участь у комісіях, нарадах
—  7.  Прийнято  участь  у  засіданні  організаційного  комітету  по  підтовці  та
проведенню  в  м.Каховці  легкоатлетичного  пробігу  на  "Кубок  міського  голови".
Прийнято  участь  у  12  селекторних  нарадах  і  засіданнях  регіональної  комісії  з
питань ТЕБ та НС. Проведено 3 засідання комісії ТЕБ та НС. Проведено 1 засідання
міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення
споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води міста
Каховки. Протягом серпня видано 30 карток на отримання вимог для відключення
від  мережі  централізованого  теплопостачання  для  подальшого  встановлення
системи автономного  опалення.  Протягом звітного  періоду  працівниками відділу
надавались  усні  роз’яснення  мешканцям  міста  з  житлово-комунальних  питань.
Надано 2 довідки по пожежам.

Каховська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи,
всі  її  служби  та  підрозділи  як  і  раніше  функціонують  у  режимі  надзвичайної
ситуації. Обов’язки керівника робіт та членів штабу з ліквідації наслідків медико-
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру пов’язаної із поширенням
коронавірусної  хвороби   COVID-19  виконуються  спеціалістами  відділу  міського
господарства,  надзвичайних ситуацій,  обліку житла міської ради.  Фахівці відділу
приймають  участь  у  складі  робочих  груп  міськвиконкому  щодо  виконання
жителями  міста  встановлених  карантинних  обмежень.  Карантинні  вимоги  до
функціонування інфраструктури міста та життєдіяльності громадян міста поступово
послаблюються, але основні протиепідемічні заходи продовжені згідно постанови
КМУ  від  22.07.2020  року  №  641  (зі  змінами)  до  31  жовтня  2020  року.  Двома
окремими патрульними групами (COVID-патрулі): відділу поліції, ДПСС, ДСНС та
лісового  господарства  за  участю  представників  структурних  підрозділів
виконавчого комітету міської  ради виконуються патрулювання території  міста на
предмет  виконання  підприємствами,  організаціями  та  громадянами  міста
протиепідемічних заходів, у тому числі патрулювання з метою дотримання вимог
законодавства  закладами  розваги  та  громадського  харчування  (кафе,  барів,
ресторанів, тощо). Розпочата  підготовка  до  проведення  навчальних  зборів
підрозділів  бригади  територіальної  оборони  області,  проведено  5  нарад  з
представниками Збройних сил України. Готується розпорядження міського голови
щодо  осіннього  призову  2020  року  до  лав  Збройних  сил  України  та  залучення
військовозобов'язаних до військової служби за контрактом. Обробка документів від



громадян пов’язаних із взяттям на квартирний облік, видачі дублікату свідоцтва про
право на майно та приватизацією  державного житлового фонду - 7 справ.

Проведення  розрахунків  площ  квартир,  що  приватизуються  безоплатно  та
проведення розрахунків вартості надлишків загальної площі квартири. Оформлення
свідоцтв про право власності на житло. Обробка документів на видачу дублікату
свідоцтва про право власності на житло - 4 справи. Розгляд документів про зміну
договору найма житлових приміщень - 1 справа.

Відділом  культури протягом  звітного  періоду  організовано  та  проведено
наступне.  Робота  з  документами  (відповіді  на  контролі,  розробка  наказів,  здача
звітів); проведення нарад з керівниками структурних підрозділів відділу; культурно-
мистецька діяльність згідно Програми розвитку культури і духовності на 2018-2022
роки затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2017  № 910/49,  додатку до
Програми «Плану основних міських культурно-мистецьких заходів на 2020 рік».

Культурно-мистецька діяльність :

№
з/п

Назва заходу Місце 
та дата проведення

1. Фестиваль «Кіно під відкритим небом» 01.08.2020р. о 21:30 год.
Площа Трудової Слави

2. Вистава Київського сучасного театру «Любов і голуби» 06.08.2020р. о 19:00 год.
МПК «Меліоратор»

3. Фестиваль «Кіно під відкритим небом» 08.08.2020р. о 21:30 год.
Площа МПК «Меліоратор»

4. Фестиваль «Кіно під відкритим небом» 15.08.2020р. о 21:30 год.
      Площа МПК «Меліоратор»

5.  До  Дня  Державного  прапору  України:  Книжкова
виставка-інформація: «Синьо-жовтий символ України»

20.08-27.08.2020р. 
Міська універсальна бібліотека

6.  До  Дня  Незалежності  України:  Патріотично-ігрова
програма для дітей: «Я, родина, Батьківщина»

22.08.2020р. об 11:00 год.
Міська універсальна бібліотека

7..  До  Дня  Незалежності  України:   Книжкова  виставка-
настрій: «Ти будеш жити, Україно, країна щастя і добра!»

20.08-26.08.2020р.
Міська універсальна бібліотека

8. Урочиста  церемонія  підняття   Державного  Прапора
України

23.08.2020р. о 10:00 год.
Площа  Трудової Слави

9. Міські урочистості, святкові заходи до Дня Незалежності
України    

24.08.2019р. о 18:00 год.
Площа  Трудової Слави 

10. До  Дня  пам’яті  захисників  України:  Виставка-гасло
«Українці – нація героїв» та книжкова виставка-пам’ять
«З Україною в серці»

25-31.08.2020р.
Міська універсальна бібліотека

11. До  Дня  пам’яті  захисників  України:  Урок-мужності
«Герої не вмирають… Просто йдуть»

28.08.2020р.
Міська універсальна бібліотека

дитячий відділ.

.

Управлінням  освіти протягом  серпня  проведено  ряд  необхідних  заходів.
Підготовлено  та  розпочато  роботу  7  закладів  загальної  середньої  освіти  у  новому
навчальному  році.  Оформлено  Акти  готовності  шкіл  та  садочків  до  роботи  у  новому



навчальному році. Проведено педагогічні ради по 7 школах міста з питань організованого
та безпечного початку навчального року в умовах карантинних обмежень та нагороджено
педагогічних працівників закладів освіти міста за підсумками минулого навчального року.
Розроблено структуру навчального року та 3 різновиди форми навчання у продовж року
(очне,  дистанційне  та  змішане).  Проводиться  робота  з  формування  мережі,  класів/груп
шкіл та садочків міста, інклюзивних класів і груп. 

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради надає інформацію щодо
проведеної роботи за серпень 2020 року:

1) підготовка інформації на контрольні документи.
2)  координація  діяльності  та  проведення  робіт  щодо  утримання у  належному

санітарно-технічному  стані  спортивного  комбінату  "Олімпійський"  та  спортивних
майданчиків;

3)  спільно  з  іншими  відділами  міської  ради,  громадськими  організаціями  та
ініціативними групами  організовано та проведено фізкультурно-спортивні заходи (у тому
числі відрядження спортсменів на змагання обласного рівня):

- 01.08.2020, с\к «Олімпійський» - календарний матч Чемпіонату України з футболу
серед  аматорських  команд  сезону  2019/2020:  СК «Каховка»  -  «Перемога»  (Дніпро)  (50
учасників);

-  01.08.2020,  Генічеськ  -  календарний  матч  Чемпіонату  Херсонської  області  з
футболу серед ветеранів «Ліга Легенд» 2020 року: «Азовець» (Генічеськ) - «Каховка» (16
учасників);

- 02.08.2020, тенісні корти стадіону «Авангард» - відкритий міський турнір з тенісу
серед чоловіків «Кубок Дніпра» (9 учасників);

- 08.08.2020, с. Нижні Торгаї - календарний матч Чемпіонату Херсонської області з
футболу серед ветеранів «Ліга Легенд» 2020 року: «Хлібороб» (Н.Торгаї) - «Каховка» (16
учасників);

- 09.08.2020, баскетбольний майданчик біля ДЮСШ – відкрита першість м. Каховки
з  баскетболу  3х3  серед  чоловіків,  присвячена  29-й  річниці  Незалежності  України  (30
учасників, 6 команд);

-  15.08.2020,  Каховська  ЗОШ  №  5  –  відкритий  міський  турнір  з  міні-футболу,
присвячений  пам’яті  О.Ліфінцева (7  команд,  71  учасник,  І  –  «Олімпієць»,  ІІ  –
«Рятувальник», ІІІ – «Динамо»);

- 22.08.2020, с/к «Олімпійський» - IV відкрита міська Спартакіада «Ігри патріотів»
серед учасників АТО, присвячена Дню Незалежності України (3 команди, 23 учасника, І –
«Скіф», ІІ – «Біла стріла» (Н.Каховка), ІІІ – «57ОМПБр»);

- 22.08.2020, смт Нижні Сірогози – відкритий міжрайонний турнір з футболу серед
ветеранів (40+), присвячений Дню Незалежності України (16 учасників, І – Каховка);

- 23.08.2020, баскетбольний майданчик біля ДЮСШ – відкритий міський турнір з
баскетболу  3х3  серед  команд  юнаків,  присвячений  Дню  Незалежності  України  (26
учасників, 5 команд);

- 23.08.2020, літній майданчик «Рандеву» - відкритий міський турнір з шашок-64,
присвячений Дню Незалежності України (17 учасників);

- 23-24.08.2020, шаховий клуб МПК «Меліоратор» - відкритий міський бліц-турнір з
шахів, присвячений Дню Незалежності України (16 учасників);

- 25-30.08.2020, м. Херсон – фінал Чемпіонату Херсонської області з шахів серед
юнаків та дівчат до 12, 14, 16, 18 та 20 років (5 учасників, ІІ – Бабій П. (серед дівчат до 14
років);

-  29.08.2020,  с\к  «Олімпійський»  -  календарний  матч  Чемпіонату  Херсонської
області  з  футболу  серед  ветеранів  «Ліга  Легенд»  2020  року:  «Каховка»  -  «Азовець»
(Генічеськ) (16 учасників);



4)  14.08.2020  -  організація  та  проведення  заходів  з  урочистого  відкриття
прибудинкового  спортивного  майданчика  за  адресою:  вул.  Миру,  2  –  Жовтнева,  5  (60
учасників);

5)  заходи з  організації  та  підготовки  проведення  V легкоатлетичного  пробігу  на
Кубок міського голови «Wake Up and Run!» 2020 року

6)  спільно  з  іншими  відділами  міської  ради,  громадськими  організаціями  та
ініціативними групами організовано та проведено козацькі та молодіжні заходи:

-  01.08.2020  –  організація  патріотичної  мандрівки  «По  козацьких  місцях»,
присвяченої  Дню  незалежності  України,  за  маршрутом:  Каховка  –  с.  Капулівка
(Дніпропетровська  область)  -  с.  Покровське  (Дніпропетровська  обл.)  –  Каховка  (35
учасників);

-  08.08.2020, козацький сквер – козацька тризна по кошовому отаману І.Сірку та
гетьману Б.Ружинському (40 учасників);

-  22-24.08.2020,  сосновий бір  – таборові  змагання «Соснова січ -  2020»,  в
яких брали участь:  козачата  куренів  Каховської  паланки УДЮТ «СІЧ»:  «Джура»
ЗОШ № 4, «Мандрівник» ЗОШ № 2, «Сіроманці» Каховського ЦДТ, а також «Серця
патріотів»  з  Кам’янки  делегація  козаків  та  козачат  Буго-Гардової  січі  з
Миколаївської  області,  делегація  бійців  Національного  корпусу  з  Бериславського
району (80 учасників). 

Працівниками  відділу  у  справах  дітей у  серпні  поточного  року:  здійснено
прийом громадян у кількості 25 осіб; відвідано за місцем проживання 16 сімей. Виконано 5
контрольних документів. Прийнято участь у 10 судових засіданнях.

Згідно графіку та плану роботи підготовлено документи та взято участь у засіданні
виконкому  Каховської  міської  ради.  Проведено  комісії  з  питань  захисту  прав  дітей;
засідання  адміністративної  комісії  (двічі,  згідно  плану  роботи  виконкому),  комісії  по
розподілу  житла  особам  з  числа,  дітей  -  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування. Надано документи для розгляду на комісії ОДА про придбання житла для осіб
з числа дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування у власність за рахунок
державної  субвенції.  Дітям  та  сім’ям  облікових  категорій  надано  речову  допомогу.  За
рахунок міського бюджету.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний
період  підготовлено  відповіді  на  53  контрольних  документа,  надано  відповідь
громадянину на 1 звернення на Урядову «горячу лінію». 

Візити  у  сім’ї:  -  2  обстеження  одиноких  матерів  з  метою  встановлення  факту
спільного проживання матері та дитини;  -  17  візитів в сім’ї, що перебувають в складних
життєвих  обставинах.  Від  початку  серпня  2020  року  виявлено  3  сім’ї  в  СЖО,  в  них
виховується 3 дітей. Всього  під соціальним супроводом МЦСССДМ станом на 01.09.2020
перебуває  3  сім’ї,  що  опинились  в  складних  життєвих  обставинах.  Від  початку  року
перебувають на обліку та/або отримують соціальні послуги 80 сімей, в яких виховуються
129 дітей. Надання соціальних послуг: було надано 80 соціальних послуг.

З  метою  становлення  батьківської  компетентності,  формування  вмінь  і  навичок
взаємодії з дітьми у сім’ї, 13 серпня 2020 року спільно з волонтерами християнської церкви
«СКИНІЯ»,  для   6  сімей,  що  опинились  в  складних  життєвих  обставинах  проведено
семінар  з  елементами  тренінгу  «Усвідомлене  і  відповідальне  батьківство».  Проведення
інформаційно  -  роз’яснювальної  роботи  серед  сімей  в  СЖО,  щодо  профілактики
коронавірусу.т

У  Фейсбук  на  сторінці  Каховської  міської  ради  та  сторінці  МЦСССДМ  було
розміщено  публікації щодо: пошуку патронатних вихователів, семінару «Усвідомлене та
відповідальне батьківство», форм сімейного виховання в Україні.



Спеціалісти центру взяли участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини.
Здійснюється координація роботи щодо охорони здоров’я населення міста відповідно до
розпорядження міського голови від 24.07.2009 № 130-р. 

Відділом  містобудування  та  архітектури  за  серпень  2020  року  проведена
відповідна робота. Підготовлено 3 рішення виконавчого комітету Каховської міської ради.
Проведено  засідання  планувальної  ради,  під  час  якого  було  розглянуто  шість  звернень
громадян.  Видано   3   будівельних  паспорта  забудови  земельної  ділянки.  Розглянуто
звернень:  від громадян міста - 21, від юридичних осіб — 19. 

Видано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по об єктамʼ
будівництва:  -  ,,Будівництво вузла очищення олійного насіння для подачі  в силоси,  для
прийому та переробки олійного насіння на території Каховської філії ТОВ ,, АТ Каргілл"
по вул. Південна 1 - б  у   м. Каховка , Херсонської  області ”(Товариство з обмеженою
відповідальністю  ,,  АТ  Каргілл");  -,,Реконструкція  магазину  павільйонного  типу  під
магазин по пл. Меліораторів, 9 в м. Каховка, Херсонської області" (фізична особа).

Видано 9 ордерів на проведення земляних робіт.  Проведено візуальне обстеження
стану рекламоносіїв  на території  міста.  Видано 2  довідки про відсутність забудови на
земельній ділянці. Видано 2  висновка  по землевпорядній документації. Видано 2 дозволи
на  тимчасове  зберігання  будівельних  матеріалів.  Підготовлено  1  викопіювання  з
генерального плану м.Каховка. Опрацьовані 13 контрольних документа, які надходять від
Херсонської  обласної  державної  адміністрації.  Проведено  8  перевірок  по  виконанню
земляних робіт та зберігання будматеріалів із залученням спеціалістів відділу контролю за
додержанням  законодавства  про  працю,  благоустрій  та  паркування.  Здійснюється
співпраця  з  проектними організаціями по  виконанню історико-архітектурного  опорного
плану та внесенню змін до генерального плану м. Каховка. Кожного тижня здійснювались
дводенні  виходи  по  перевірці  законності  встановлення  рекламних  засобів,  перевірки
зовнішнього стану рекламоносіїв, виконання будівельних робіт, правильності складування
будматеріалів,  доступу до соцоб'єктів  маломобільних верств населення та встановлення
тимчасових споруд з фотофіксацією.

В  серпні  2020  року  співробітниками  відділу  контролю  за  додержанням
законодавства про працю, благоустрій та паркування транспортних засобів проведено
наступні заходи:
         - в порядку самоврядного контролю за дотриманням Правил благоустрою території в
м. Каховка здійснено 5 рейдів, спрямованих на виявлення правопорушників, виходячи з
наявних  повноважень,  під  час  яких  проведені  профілактичні  бесіди  з  13  фізичними
особами-підприємцями  та  мешканцями  міста,  винесено  3  приписи  щодо  усунення
порушень.  
        - складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення ( 9 — за статтею 152
КпАП України «Порушення державних стандартів,  норм і  правил у  сфері  благоустрою
населених пунктів та правил благоустрою територій населених пунктів», 1 — за ч. 1 ст. 160
КУпАП України “Торгівля  з  рук у  невстановлених місцях”),  які  направлено на  розгляд
адміністративної  комісії  при  міськвиконкомі  Каховської  міської  ради  та  Каховського
міськрайонного суду.
         -  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  була  проведена  інформаційно-роз яснювальна  робота  з  суб’єктамиʼ
господарювання,  що  проводять  діяльність  у  сфері  торгівлі,  тимчасового  розміщення  та
організації  харчування  щодо  вимог  чинного  законодавства  по  легальному



працевлаштуванню осіб, в ході якої було перевірено 21 суб’єкти господарювання, у яких
виявлено 5 порушень.

Відділом  інформаційних  технологій,  комунікативних  зв язків  з  громадою таʼ
забезпечення  роботи  депутатського  корпусу  у  серпні  2020  року  проведена  наступна
робота:

- підготовлено до проведення спільне засідання депутатських комісій до 103 сесії
міської ради на розгляд було винесено 13 проектів рішень, 

- підготовлено до проведення засідання 103 позачергової сесії, на порядок денний
виносилося 39 проектів рішень. Засідання відбулося 20.08.2020 року у залі засідань;

-  підготовлено до проведення 2 засідання адміністративної  комісії  (05.08.2020 та
19.08.2020).  Було  розглянуто:  05.08.2020  -  14  протоколів  про  адміністративне
правопорушення, 19.08.2020 - 7 протоколів про адміністративне правопорушення;

- підготовлено та прийнято 6 рішень на Виконавчому комітеті Каховської міської
ради;

-  розповсюджено  2  звернення  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті
Каховської міської ради, для ознайомлення депутатів;

- надано копії документів у юридичний відділ Каховської міської ради за запитом
Каховського відділу поліції в Херсонській області ГУНП;

- приймали участь у проведені презентації форуму «Міста для людей» 27.08.2020
року на якій було представлено створену платформу додатку «PeopleCity».

За серпень 2020 року адміністраторами Центру надання адміністративних
послуг прийнято та опрацьовано 1 368 заяви від суб’єктів звернення (із них 453
адміністративних послуг в режимі електронного доступу). В період з 03.08.2020 по
31.08.2020 року прийнято 77 особу для оформлення паспорту громадянина України
для виїзду за кордон та 66 осіб для оформлення паспорту громадянина України у
вигляді ID-картки. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за
серпень 2020 року надійшло 60,7 тис. грн, із них: надання відомостей з Державного
земельного  кадастру  у  формі  витягу  з  державного  земельного  кадастру  про
земельну ділянку– 20,5 тис. грн.; реєстрація місця проживання особи та зняття з
реєстрації місця проживання особи – 1,6 тис. грн.; надання інформаційної довідки з
реєстру речових прав на нерухоме майно –  0,8 тис.  грн.;  оформлення та  видача
паспорту  громадянина України  –  4,0  тис.  грн.;  оформлення та  видача  паспорту
громадянина України для виїзду за кордон – 33,8 тис.грн.

За звітний період адміністраторами Центру надано понад 2500 консультацій
суб’єктам  звернення.  Складено  13  рішення  по  справі  про  адміністративні
правопорушення у вигляді  попередження.  В Центрі працює сервіс для нечуючих
або  слабочуючих  людей.  Відтепер,  нечуючі  відвідувачі зможуть  скористатися
простим і  зручним сервісом з  обслуговування ConnectPro  ConnectPro  і  в  режимі
онлайн  вільно  спілкуватися  на  доступній  мові.  Передбачена  можливість  онлайн
перекладу  жестової  мови  через  додаток,  який  встановлено  на  планшеті
адміністратора. Працює система автоматизації обслуговування відвідувачів (система
керування  чергою та  здійснення  платежів  за  адміністративні  послуги)   в  центрі
надання адміністративних послуг Каховської міської ради. 

Щодня  адміністратори  Центру  передають  документи  до  суб’єктів  надання
адміністративних послуг, а саме: відділам Каховської міської ради, Каховського РВ
УДМС України в Херсонській області, Управлінню Держгеокадастру у Каховському



районі,  Каховському  міськрайонному  Управлінню  Державної  служби  з
надзвичайних  ситуацій  України  у  Херсонській  області,  Каховському  районному
управлінню головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області
та інші.

Для  поінформованості  населення  на  сайті  територіальної  громади  міста
Каховки створено розділ «Центр надання адміністративних послуг», де розміщено
весь  перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  на  даний  час  з
інформаційними  картками  та  бланками  заяв.  Щотижня  на  сторінках  Каховської
міської ради та Центру надання адміністративних послуг в фейсбук розміщується
актуальна інформація про адміністративні послуги.

 

Відділом  державної  реєстрації  речових  прав протягом  серпня  місяця
проведено  наступну  роботу.  З  питань  державної  реєстрації  речових  прав  на
нерухоме майно всього прийнято 369  осіб, з них: реєстрація права власності  на
нерухоме  майно  –  272;   інше  речове  право  (договори  оренди)  –211;  зміни  –10;
обтяження – 7; підготовлено 2 заперечення по судам різних інстанцій.

З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
подано та  оброблено всього заяв про надання адміністративних послуг  –  1;  для
проведення державної реєстрації (створення юридичної особи). 

За  звітний  період  до  бюджету  Каховської  міської  ради  за  здійснення
реєстраційних дій надійшло – 34622,00 грн.

 Протягом серпня 2020 року  відділом реєстрації  місця проживання осіб
Каховської  міської  ради  надано  понад  1154  адміністративних  послуги.  Була
проведена наступна робота: зареєстровано місце проживання  –  128 особам; знято з
реєстрації  місця  проживання  –  174  особи;  оформлено  та  видано  довідок  про
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи – 627; оформлено та видано
довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб –
225; підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої
служби,  ВВДРВ  на  117  осіб;  через  Портал  державних  послуг  iGov  отримали
послуги 5 осіб; розглянуто та прийнято рішення по 3 справах про адміністративні
правопорушення,  передбачені  статтею  197  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення. 

Відділом ведення Державного реєстру виборців  протягом звітного періоду
діяльність  відділу  була  спрямована  на  виконання  покладених  на  нього  завдань
відповідно до положення про відділ, а саме: в межах періодичного поновлення на
підставі відомостей наданих Каховським районним сектором 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  виконкому  Каховської  міської  ради,  Каховським  районним  центром
первинної  медико-санітарної  допомоги  та  Каховським  міськрайонним  судом  в
Херсонській області опрацьовано наступну інформацію: 

- за відомостями щодо реєстрації 79 осіб



- за відомостями щодо зняття з реєстрації 103 особи
- за відомостями щодо зміни ПІБ 15 осіб
- за відомостями щодо досягнення 18 років 27 осіб
- за відомостями щодо померлих 46 осіб
- за відомостями щодо НСП 5 осіб
-  за  переадресацією від  інших відділів  ведення  Державного  реєстру

виборців 12 осіб;
в  межах  візуального  та  автоматизованого  контролю  за  повнотою  та

коректністю  бази  даних  Реєстру  внесено  зміни  щодо  персональних
даних та виборчих адрес 20 осіб; 

направлено 3 запити до суб’єктів подання, за результатами опрацьовано 27
записів;

виконано перевірку щодо осіб з указу Президента про набуття громадянства
знищено дані Реєстру щодо 43 виборців, термін зберігання яких минув;
проведено 38 наказів керівника відділу в електронному вигляді;
опрацьовано 9 заяв виборців щодо зміни виборчої адреси;
опрацьовано 19 звернень виборців через  кабінет виборця;
виконано поточні  та  періодичні  заходи щодо комплексної  системи захисту

інформації.
Також  відділ  щоденно  взаємодіє  з  іншими  відділами  ведення,  відділом

адміністрування,  розпорядником  реєстру  та  суб’єктами  подання  відомостей
періодичного  поновлення  з  питань  ведення  та  функціонування  ДРВ  з  метою
дотримання повноти та коректності бази даних.

За  серпень  2020  року  до  канцелярії  загального  відділу надійшло:
розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та його заступників, листів
від органів вищого рівня та інших установ — 804 од. Протягом серпня 2020 року
загальним відділом прийнято: звернень громадян —  244 од., депутатських звернень
— 3 од., інформаційних запитів — 20 од., реєстраційних справ — 17 од., запитів про
реєстрацію місця проживання осіб - 89 од. На особистому прийомі міського голови
побувало  33  громадянина  та  1  ініціативна  група  мешканців  міста  у  загальний
кількості  3  осіб.  Зареєстровано  30  судових  повісток;  доручень  міського  голови,
планів заходів та графіків — 6. Вихідної кореспонденції було зареєстровано 670 од.
З них було підготовлено та запакетовано 117 простих листа та 22 листів та пакета з
повідомленням.  Кур’єрською  доставкою  працівниками  відділу  доставлено  120
документів.  Щотижнево  проводився  прийом  періодичних  друкованих  видань  в
кількості 32 екз., а також інших газет та журналів, та виконувалася їх передача до
відділів  виконкому.  Надано консультації  та  роз’яснення  257  громадянам.  Надано
більше 86 консультацій працівникам міської ради. 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  засідання  виконкому,  на  яких  було
розглянуто  і  прийнято  17  рішень  виконкому,  а  також  в  терміновому  порядку
підготовлено  1.   Для  членів  виконкому  роздруковано  102  примірники  проектів
рішень.  Прийняті  рішення  з  відповідними  додатками  сформовані  у  справи
відповідно до вимог Регламенту виконкому.   Виконувався облік  виданих бланків
листів виконкому і міської ради, розпоряджень міського голови, рішень виконкому



та  сесій  міської  ради.  За  серпень  даної  документації  видано  757  од.  Загальним
відділом  постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення  сталої  роботи  та
функціонування  управлінь  та  відділів  міськвиконкому.  Виконані  роботи  по
поточному ремонту будівлі виконкому.

Кожного робочого дня виконувалась технічна робота з сайтом (розміщення
проектів рішень виконкому, сесії,  розпоряджень,  нормативних документів,  новин,
оголошень та ін.; зняття з публікації прийнятих проектів рішень виконкому та сесії).
Контроль руху документів на оприлюднення і нормативних документів. Оптимальне
розміщення  на  сайті.  Також,  спеціалістами  відділу  проводилось:  -  забезпечення
справності ПО і технологічного обладнання системи “Голос” (оновлення, перевірка
прикладної  частини,  поточна  оптимізація  системи);  -  підготовка  та  тестування
тех.засобів  системи  “Голос”  (планшети  та  сервер);  -  технічне  обслуговування
пленарних засідань міської ради; - відеозйомка засідань сесій, депутатських комісій,
засідань  виконкому;  -  забезпечення  прямих  трансляцій  пленарних  засідань  на
хмарний сервіс YouTube; - архівування знятих відеоданих. Конвертація, оптимізація,
забезпечення доступності відеоданих для співробітників виконкому. Забезпечення
доступності  відкритих  відеоданих;  -  тех.обслуговування  локальної  мережі
виконкому; - сервісне обслуговування робочих станцій виконкому (оновлення OC
Linux,  тестування  продуктивності,  усунення  вузьких  місць  в  обміні  даними);  -
технічна  підтримка  відділу  державної  реєстрації  (обробка  дротових  з'єднань,
усунення конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі
Інтернет); - планове сервісне обслуговування підмінного фонду (перевстановлення
ПЗ,  діагностика,  ремонт систем охолодження,  заміна несправних компонентів);  -
тех.обслуговування друкуючих пристроїв Kyocera,  НР, BROTHER (заміна тонера,
очищення  бункерів  відпрацювання);  -  оперативне  реагування  для  усунення
аварійних ситуацій в мережі виконкому. Виправлення помилок в роботі обладнання,
операційних  систем.;  -  технічна  допомога  співробітникам  у  реалізації  складних
задач обробки даних (таблиці, презентації, фото, відео). Усунення збоїв обробки.; -
профілактика безпеки руху даних в мережі, контроль доступу ззовні, антивірусний
контроль  в  ОС  Windows,  оптимізація  ОС  Linux;  -  проведено  поточне
обслуговування 2 робочих станцій.

У  частині  господарського  забезпечення  проводилась  наступна  робота:  -
щоденна перевірка стану теплового обладнання будівлі виконкому, у тому числі і в
підвальних  приміщеннях;  -  закупівля  необхідного  обладнання,  канцелярських
приладів,  паперу  для  друку,   поштових  марок,  миючих  засобів  для  технічного
персоналу,  тощо;  -  складались  авансові  звіти  та  інша  документація  для  відділу
бухгалтерського обліку; - оформлювались договори з організаціями та установами, з
якими  ведеться  співпраця  у  господарського  частині;  -  проводився  контроль  за
енергоспоживанням  у  будівлі;  -  складено  звіт  про  споживання  електроенергії
виконкомом  за  місяць,  за  результатом  чого  підготовлено  додаткові  угоди  з
Каховським  РЕЗ  та  ЕМ;  -   виконувалось  щоденне  прибирання  приміщень;  -
здійснювався  обхід  будови  міськвиконкому  для  виявлення  технічних  проблем;  -
поточний  ремонт  внутрішніх  мереж  (електро-,  водо-,  каналізації)  та  приміщень
міськвиконкому; - виконувались заправка картриджів, ремонт офісної меблі, заміна
лампочок на енергозберігаючі, тощо.

Працівники  архівного  відділу беруть  участь  у  міських  нарадах.
Впроваджуються в практику Правила роботи архівних установ України, наказ Мінюсту



України  від  14.03.2013  №  430/5  стосовно  документів  ліквідованих  підприємств,
методичні рекомендації облдержархіву. 
       У серпні поточного року проведено засідання експертної комісії,  на якому
розглянуті описи справ  та акт про вилучення для знищення документів за 2011-
2019  роки  Каховського  міського  комітету  профспілки  працівників  державних
установ  України.  Схвалені  матеріали  направлені  на  експертно-перевірну  комісію
державного архіву Херсонської області. 
      За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  27  запитів  соціально-
правового  характеру  і  17  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  102
архівні  довідки  соціально-правового  характеру,  в  тому  числі:  70  довідок  про
підтвердження  стажу  роботи  та  32  довідки  про  розмір  заробітної  плати.  На
виконання тематичних запитів підготовлено та видано 48 архівних копій (архівних
витягів) рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо. 

Під  час  роботи  з  архівними  документами  вибірково  проведені  ремонтні
роботи  справ  з  кадрових  питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в
кількості  38 одиниць зберігання,  які  використовувалися для підготовки та видачі
довідок соціально-правового характеру. 

За  направленнями  головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Херсонській  області  на  протязі  місяця  проведено  13  звірок  відповідності  даних
первинних документів,  даним архівних довідок про стаж роботи та  заробітні  плати,
виданих для нарахування пенсій. В ході звірок грубих порушень не виявлено.

Про роботу  управління праці та соціального захисту населення за серпень
2020 повідомляємо наступне. За статистичними даними станом на 01.08.2020 року по
місту заборгованість із виплати заробітної плати складає 11003,6 тис. грн. (767 осіб), яку
мають  два  підприємства  міста:  -  ПрАТ  «Каховський  завод  електрозварювального
устаткування»,  сума боргу  –  10744,0  тис.  грн.  (654  особи);  -  ДП «Каховське  лісове
господарство», сума боргу – 259,6 тис. грн. (113 осіб).

     За січень - серпень 2020 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та
зайнятості населення було перевірено 242 приватних підприємців міста, виявлено 27
підприємів,  які  порушували  норми  трудового  законодавства,  складено  14  актів.
Управлінням праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового
законодавства  виявлених  фактів  порушень  передаються  до  Каховського  відділення
Новокаховської  ОДПІ  ГУ  ДФС  у  Херсонській  області  та  до  Головного  управління
держпраці у Херсонській області для подальшого опрацювання. За складеними актами
роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 1997,15 грн. податку з доходів
фізичних  осіб  та  єдиного  податку  від  здійснення  підприємницької  діяльності  які
повністю  та  своєчасно  надійшли  в  бюджет,  оформлено  11  найманих  працівників,
залучено до реєстрації 2 приватних підприємців.
     Опікунською радою при виконавчому комітеті підготовлено два подання до суду про

доцільність призначення опікуна повнолітнім недієздатним особам. 
      Прийнято участь у двох судових засіданнях щодо позовних заяв про стягнення сум

грошових допомог. Проведено три засідання комісії з розгляду матеріалів про припинення
або поновлення надання соціальної допомоги.
      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



серпня з підприємствами укладено 8 двосторонніх  договорів  на забезпечення ТЗР 22 осіб
(63 одиниць) на суму 43769,00 грн. та 5 тристоронніх договорів на забезпечення засобами для
пересування  та протезно-ортопедичними виробами 5 осіб на суму 147809,00 грн.
Сплачено  по  4  двосторонніх   та  3  тристоронніх  договорах   на  забезпечення  засобами
реабілітації 14 осіб на суму 122929 грн. Прийнято, оброблено пакети документів на ТЗР та
протезно-ортопедичні  вироби  від  10  осіб,  замовлено  44  одиниці  технічних  засобів
реабілітації та протезно-ортопедичних виробів. До ЦБІ внесено  відповідні доповнення. 

        Підготовлено реєстри до Держказначейства,  до банківських установ, до Укрпошти,
інформацію для Міністерства фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати
стипендії 12 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в сумі 1200,00
грн.
        Нараховано та виплачено кошти на забезпечення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, безкоштовними ліками в сумі - 450,82 грн. 
        Відшкодовано двом підприємствам міста компенсацію за додаткову відпустку трьох
громадян 2 категорії  в сумі 6972,41 грн.
       Протягом місяця видано:
- посвідчення ветерана праці – 1 особі;
- вкладку до посвідчення особи з інвалідністю війни – 1 особі;
       Підготовлено документи на виплату одноразової матеріальної допомоги кожному
члену сім’ї  загиблого (померлого)  учасника АТО/ООС внаслідок поранень,  контузій,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС, які
мають  статус  відповідно  до  статті  10  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,
гарантії їх соціального захисту», із розрахунку 5000,00 грн.  (рішення сесії обласної ради
від  29.05.2020  року  № 1666).  Виплачено  допомогу  13  особам в  сумі  65000,00  грн.
Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

2 особам, які звернулися з питання влаштування до інтернатного закладу, надається
допомога у формуванні пакету документів, передбаченого законодавчими актами. 2 особи
влаштовано до Каховського геріатричного пансіонату. 

2 малозабезпеченим особам призначено матеріальну допомогу з Державного бюджету
на  суму  1,7  тис.грн.,  підготовлено  реєстри  до  Державної  казначейської  служби  та
банківських установ, інформацію для Міністерства фінансів України.

Прийнято  заяви  від  19  батьків  та  законних  представників  дітей  з  інвалідністю,
сформовано пакети документів та надіслано повідомлення про рішення направити дітей з
інвалідністю до Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської
ради.

Направлено запити до реабілітаційних установ про можливість надати послуги з
реабілітації  2  дітям  з  інвалідністю  за  рахунок  коштів  передбачених  у  державному
бюджеті 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.  Отримано
гарантійні  листи  від  реабілітаційних  установ.  Підписано  2  тристоронні  угоди  про
реабілітацію дітей з інвалідністю: Львівський ТзОВ РЦ "Еліта" та Одеський обласний
благодійний фонд реабілітації дітей інвалідів «Майбутнє».

Призначено  компенсацію  витрат  на  бензин  та  ремонт  та  транспортне
обслуговування 26 особам з інвалідністю на суму 5,8 тис. грн. 

Проводиться  робота  по  наданню  послуг  санаторно-курортного  лікування  та
проходження  психологічної  реабілітації  учасників  АТО:  6  учасників  АТО  отримали



послуги з психологічної реабілітації.  Реабілітаційним установам відшкодовано вартість
наданих послуг. 

Отримано гарантійні листи про готовність санаторно-курортних закладів заключити
договори на оздоровлення на проходження психологічної реабілітації учасників АТО  та
осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства – на 4 осіб.
     Прийнято та направлено до Департаменту Херсонської ОДА 5 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 по соціальному захисту населення
при виконавчому комітеті міської ради.      Протягом липня 2020 року прийнято 47 заяв  від
жителів міста. Проведено 4 засідання комісії.  Призначено допомогу: на лікування - 47
особам на суму 83,2  тис. грн., на поховання - 4 особам на суму 11,0 тис. грн. Підготовлено:
1  протокол  засідання  комісії.,  проект  розпоряджень  міського  голови  на  виплату
вищевказаних допомог, 7 реєстрів виплат до Міністерства фінансів України, 7 відомостей
на виплату матеріальної допомоги через банківські відділення.

     Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 124 особам, з них:
-  2 особам - з питань соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
-   52 особам  - з питань надання матеріальної допомоги;
-  3  особам - з питань пенсійного забезпечення;
-  8 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
-  6 особам - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
-  41 особі - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
- 12 учасникам АТО з питань санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації,

професійної адаптації.
     Протягом серпня місяця відділом відпрацьовано 66 контрольних документів, з них:
- щотижневі –5 
- щомісячні -  31
- разові – 21
     Підготовлено  4   відповіді на письмові звернення громадян.
     Підготовлено 3 проекти розпоряджень міського голови та розміщено на офіційному

сайті територіальної громади м. Каховки.        
     На офіційний сайт територіальної громади м. Каховки та до мережі Фейсбук надано 3

інформаційних  повідомлення  з  питань  надання  соціальних  послуг  жителям  міста,
соціального захисту осіб з інвалідністю та учасників АТО.

За серпень місяць 2020 року відділом державних соціальних допомог:
прийнято особових справ – 345
прийнято заяви з сайту Міністерства – 5
призначено: державних допомог – 268

  субсидій – 18
зроблено запитів та отримано відповідей про доходи:
     ДФС –260
     ПФУ –  10
зроблено запитів щодо наявності земельного паю – 1
зроблено запитів до інших УПСЗН –24
зроблено запитів до ПФУ - 2
зроблено повідомлень до Центру соціальної служби – 7
зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності – 209 осіб



надано консультацій – 366
надано довідок – 244
надруковано витягів з протоколу рішення комісії –5 
надано відповідей на жалоби: на гарячу лінію – 5

        на Департамент – 1
        особисто заявнику - 1         

зроблено відповідей на контрольні документи: 
     разові – 4
     щовівторка - 8
     щочетверга –8
     щомісячні – 8
     ОДА -  3

звіт на ДФС по отримувачам допомог – на 1000 осіб
списано в архів – 10 особові справи

оброблено особові справи, які надійшли з Центру – 153 особові справи
підготовлено особових справ по запиту в інші управління – 1
сформовано реєстрів по субсидії – 103
введено в дію нових тарифів – по  3 підприємствам, 
зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено – 24 субсидії, 
            відновлено – 17 субсидій
опрацьовано по верифікації Мінфіну - 276 особових справ
зроблено перерахунок субсидій: в автоматичному режимі  - 3812

                        в ручному режимі - 130
Активна база отримувачів:

субсидії ЖКП – 4059 осіб
субсидії СГТП –242
державних допомог –  2111 осіб

     Станом на 01.09.2020 на обліку управління перебуває 231 особа з числа вимушених
переселенців з Донецької, Луганської областей та республіки Крим. Із загальної кількості
внутрішньо переміщених осіб:

        - з Донецької області – 158 осіб
        - з Луганської області – 42 особи
        - з АР Крим – 31 особа.
     На обліку перебувають :
- працездатні – 93особи, у тому числі працюючі – 45; отримувачі державних допомог

сім’ям з дітьми – 10;
- пенсіонери – 77 осіб;
- інваліди – 13 осіб;
- діти – 48 осіб
         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 на час карантину і після
оголошення про скасування його дії на усій території України, внутрішньо переміщені
особи мають право знаходитися на непідконтрольній території України, а усі належні їм
соціальні  виплати  нараховуються  та  виплачуються  в  автоматичному  режимі.  Крім
зазначеного згідно з абз. 2, 3 п.4 розділу II Прикінцевих та перехідних положень вказаного
закону управлінню праці та  соціального захисту населення забороняється здійснювати
перевірки  факту  нужденності   внутрішньо  переміщених  осіб  для  призначення



(відновлення) їм соціальних виплат; а комісія по соціальному захисту виконавчого комітету
приймає відповідні рішення без акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

     Протягом  серпень  2020  року  головним  спеціалістом,  державним  соціальним
інспектором здійснено:

-198  обстеженнь  сімей,  проведених  з  метою  підтвердженняїх  права  на
призначення державних допомог та субсидій,

           - 97 перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів
державних допомог. 

Здійснювався  контроль  за  виплатами  державних  допомог  шляхом  запитів
інформації до:

регіонального сервісного центру МВД України (автотранспорт) – 36 осіб;
державної податкової інспекції  на 149 осіб;
держаного реєстру речових прав на нерухоме майно на 223 особи;
центр зайнятості населення на 13 осіб;
державна прикордонна служба України на 36 осіб.
     В серпні 2020 відпрацьовано інформацію Міністерства фінансів України сформованих

рекомендацій про встановлення невідповідності вказаних заявниками даних у заявах та
деклараціях під час оформлення ними державних виплат та необхідності їх опрацювання,
приведення у відповідність по 42 особовим справам /призупинено нарахування та виплату
субсидій на житлово-комунальні послуги з 01.08.2020 до з’ясування/

     З  метою запобігання виникнення переплат надсилаються листи до банківських
установ, поштових відділень, щодо повернення коштів на банківські рахунки управління,
протягом липня надіслано 18 листів. 

     Підготовлено інформацію для населення /розміщено на сайті територіальної громади
м. Каховки, щодо не допущення надання неправдивих даних про доходи при заповненні
декларацій для призначення державних допомог та субсидій.

     Проведено роботу з 2 особами, які притягнуті до адміністративної відповідальності за
невиконання батьківських обов’язків (згідно інформації Каховського відділу поліції).

Протягом серпня 2020 року здійснювалась перевірка правильності надання 19
особам державних допомог та 19 особам надання  ЖКП.

Станом на 01.09.2020 до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право
на пільги знаходиться 6145 особи, із них  ветеранів війни 708 осіб, учасників війни  175
осіб.  На   обліку перебувають 196-  учасника  бойових дій,  4  –  особи з  інвалідністю
внаслідок війни, які приймали участь в АТО та ООС, 1 учасник війни, 13 – сімей.

Нарахована адресна грошова допомога на тверде паливо та скраплений газ у 2020
році 30 особам м на суму 50811,720.

У липні  2020 року нараховані пільги на житлово-комунальні послуги з:
- держбюджету 863 особі на суму 1 171 755,37грн.;
- міського бюджету почесним громадянам міста  332, 79 грн.

У поточному місяці переведено отримання  пільг  на готівкову грошову форму 12
осіб  (Всього 471 особа).

 У  2020 році нарахована щорічна допомога до 5 травня  всього 699 особам на суму
874 920,00 грн.



         У зв’язку зі зміною ціни за газопостачання, розподілу газу та тарифів, відкориговані
32 різновиди  послуг та тарифів в ЄДАРП.
         Проведено корегування довідників та внесені нові тарифи  по ОСББ (всього 8
тарифів).

Відпрацьовані та зняті з обліку в ЄДАРП померлі пільговики 66 осіб.
Сформовано та надано списки пільговиків, які отримують пільги на ЖКП, для

організацій – надавачів послуг  ( 75 організацій).
        Відпрацьовані електронні файли- відповіді підприємств надавачів послуг- ПАТ
«Укртелеком», складено акти щодо виявлених розбіжностей по підприємству.

Надано 3 статті на сайт Каховської міської ради  та фейсбук .
Надано 2  відповіді на УГЛ.

        Надані:
- 28 довідок багатодітним сім’ям для отримання ДСД;
- 4 довідка на ліки;

       Зроблено контрольних документів:
-  департамент – 10;

Відкориговані 150 особистих карток пільговиків в ЄДАРП.
Відпрацьовано особових справ по верифікації – 300 осіб.
Звірено 130 справ по ЄБК в ЄДАРП.

Надана роз’яснювальна – консультативна інформацію  щодо отримання піль на
житлово-комунальні послуги у грошовій формі – 260 особам. 

По місцевому бюджету профінансовано за серпень – 283 368,65 грн.:

- Забезпечення перевезення – 175 000,00;
- Зубопротезування пільгових категорій – 3 994,00;
- Забезпечення ліками та зубопротезування пільгових категорій, – які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи –450,82;
- Виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги – 3950,04;
- Стипендія УБД, яким 90 і більше років – 1200,00;
- Матеріальна допомога – 83 200,00;
- Матеріальна допомога на поховання – 12 000,00;
- Поховання одиноких громадян (компенсація КТП) – 3241,00;
- Виплата пільг почесним громадянам міста –  332,79.

По державному бюджету профінансовано за серпень 2020 р.   –5 550 613,96 грн.:

- Допомога сім’ям з дітьми – 4 269 100,43;
- Субсидія, пільги – 1 033 458,90;
- Надання  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньопереміщеним  особам  для

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг –
70 077,87;
- Придбання технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю –     131 060,35;
- Санаторно- курортна путівка  для осіб з інвалідністю – 23 450,00; 
- Матеріальна допомога інвалідам  та малозабезпеченим –2 494,00;
- Санаторно – курортне дітей з ДЦП –14 000,00;



- Соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи (Санаторно- курортна путівка та відшкодування за відпустку ЧАЕС) - 6 972,41

За  серпень  2020  року  Управлінням  укладено  17  договорів,  підготовлено  195
платіжних доручень, 45 фінансових та юридичних зобов’язань. По фінансуванню допомог
сім’ям з дітьми, пільгам і субсидіям проводяться платежі по 10 банкам та пошту (в місяць
кошти  проводяться  у  два  періоди,  за  кожний  період  набирається  по  125  платіжних
доручень, фінансові і юридичні зобов’язання)

Станом на 01.08.2020 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту
населення перебуває 256 багатодітних сімей, в яких налічується 885 дітей. З початку року
видано 43 посвідчення батькам багатодітних сімей та 67 посвідчень дітям.

Підготовлено 3 пакети документів для направлення дітей до оздоровчих таборів
«Молода гвардія» та «Артек». Готуються 2 пакети документів на 10 зміну.


