
Щомісячний звіт 
про роботу виконавчих органів Каховської міської ради

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

за серпень 2021 року

Працівники  архівного відділу протягом серпня 2021 року  брали  участь  у  міських
нарадах.  Під  час  роботи постійно впроваджуються в  практику  Правила роботи архівних
установ  України,  наказ  Мінюсту  України  від  14.03.2013  №  430/5  стосовно  документів
ліквідованих підприємств, методичні рекомендації  облдержархіву.  На постійному контролі
тримається  Програма  розвитку  архівної  справи  в  місті  на  2017-2021рр.,  затверджена
рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 № 381/22. 
     У  серпні  поточного  року  на  договірних  засадах  розпочалася  робота  по  науково  -
технічному  опрацюванню  документальних  матеріалів  за  2015  -  2017  роки  управління
культури  і  туризму  Каховської  міської  ради,  яке  є  установою  -  джерелом  формування
Національного архівного фонду (НАФ). 
      З 16 серпня у фойє Каховської міської ради проведено виставку архівних документів "До
30-ої  річниці  незалежності  України".  На  виставці  представлено  документи  з  фондів
Державного архіву Херсонської області за 1918 - 1919 роки та архівні документи Каховської
міської  ради,  які  відображають  підтримання  депутатами  та  мешканцями  міста  Акту
проголошення незалежності України. Дана виставка додатково розміщена на сайті Каховської
територіальної громади. 
     За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  53  запити  соціально-правового
характеру  і  6  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  178  довідок  соціально-
правового характеру, в тому числі: 132 довідки про підтвердження стажу роботи, 41 довідку
про  розмір  заробітної  плати  та  5  довідок  про  відсутність  документів.  На  виконання
тематичних  запитів   підготовлено  та  видано 40 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  18  одиниць
зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру. 
     За направленнями Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
проведено 15 звірок відповідності даних первинних документів даним архівних довідок про
стаж роботи та заробітну плату, виданих для нарахування пенсій. У ході звірок порушень не
виявлено.

Протягом серпня 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  міським  центром  первинної  медико-
санітарної допомоги та Каховським міськрайонним судом в Херсонській області опрацьовано
наступну інформацію: 
     - за відомостями щодо реєстрації - 96 осіб;
     - за відомостями щодо зняття з реєстрації - 90 осіб;
     - за відомостями щодо зміни ПІБ - 11 осіб;
     - за відомостями щодо досягнення 18 років - 48 осіб;



     - за відомостями щодо померлих - 94 особи;
     - за відомостями щодо визнання нездатних пересуватися самостійно - 1 особа;
     - за переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців - 8 осіб;
     2) в межах візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю бази
даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 18 осіб; 
     3) направлено 6 запитів до суб’єктів подання відомостей, за результатами опрацьовано 26
записів;
     4) знищено дані Реєстру щодо 71 виборця, термін зберігання яких минув;
     5) проведено 42 накази керівника відділу в електронному вигляді;
     6)  опрацьовано 4  запити  від  Каховського РВ УДМС щодо реєстрації  осіб  з  тимчасово
окупованих територій;
     7) виконано перевірку щодо осіб з Указу Президента про набуття громадянства;
     8) 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.

Відділ державної реєстрації у звітному періоді виконав наступну роботу.
     З  питань  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  -  усього  подано  та
оброблено 760 заяв осіб, з яких :
     - реєстрація права власності  на нерухоме майно - 543;
     - інше речове право (договори оренди) - 202;
     - зміни - 11;
     - обтяження - 4;
     - підготовлено 3 заперечення по судам різних інстанцій.
     З  питань  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців  -  усього
подано та оброблено 79 заяв про надання адміністративних послуг,  з них для проведення
державної реєстрації:
     - змін до відомостей про юридичну особу - 20;
     - фізичної особи підприємцем - 22;
     - змін до відомостей про фізичну особу-підприємця - 20;
     - припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця - 17;
     За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій
надійшло – 56600,00 грн.

Відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  відділом економічного  розвитку,
інвестицій та регуляторної політики за звітний період виконано наступну роботу:

     1. Підготовлено рішення сесії Каховської міської ради:
     -  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 змін 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.
      Розпорядження міського голови:
     -  Про організацію торгівлі  сільськогосподарською продукцією власного виробництва  на
території міста Каховка;
     - Про створення комісії з питань  реалізації державної підтримки галузі бджільництва на
території Каховської територіальної громади;
     -  Про  створення  постійної  комісії  з  питань  розробки  та  перегляду  регуляторних  актів
Каховської міської ради.



     2.  Проводилася  робота  з  наповнення  Реєстру  платників  податку  на  нерухоме  майно
відмінне від земельної ділянки.
     3. Проведено звірку надходжень з орендної плати за користування земельними ділянками
територіальної громади
     4. Спеціалістами відділу прийнято участь у он-лайн сесіях:
     -  12.08.2021  року  інформаційна  сесія  щодо  результатів  першого  етапу  Ініціативи,  та
визначенням подальших кроків, тем та розкладом навчальних заходів;
     - 18.08.2021 року онлайн- нарада з питань заборони застосування на території Херсонської
області родентицидів з діючою речовиною бродіфакум, зокрема на території  в межах  40-
кілометрової  зони  Біосферного  заповідника  «Асканія-Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна  НААН
України.
     5. Стратегія розвитку:
     5.1. 17.08.2021 року проведено онлайн консультація на тему: «Технічне завдання на проект
місцевого розвитку. Особливості розробки залежно від сфер життєдіяльності громади» щодо
написання  проектів  та  завдань,  практично  відпрацьовано  заповнення  форми  пропозиції
проекту.
     5.2.  Доповнено  та  доопрацьовано  інформаційний  матеріал  до  розділу  I-IV  Стратегії
розвитку Каховської територіальної громади на 2021- 2027 роки.
     6. Триває  робота  з  перегляду  чинних  регуляторних  актів  місцевого  рівня,  скасування
застарілих та неефективних регуляторних актів, які створюють додатковий адміністративний
тиск  і  дісталися  у  спадок  новоствореній  громаді, які  створюють  зайві  перешкоди  для
розвитку бізнесу
     7. Підготовлено  інформацію  щодо  кращих  суб’єктів  підприємницької  діяльності
Каховської  територіальної  громади,  які  будуть  представлені  до  відзначення  головою
Херсонської державної адміністрації з нагоди святкування Дня підприємця.
     8. Прийнято участь у оргкомітеті про проведення святкування Дня незалежності України. 
     9. На  сайт  міської  ради  викладено  6  інформаційних  статей  до  уваги  суб’єктів
підприємництва та на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.
     10. Проводилася робота по формуванню достовірної і повної бази підприємств Каховської
міської територіальної громади.
     11.  Надано  до  відділу  архітектури  список  боржників  по  розрахунку  з  реклами
станом на 01.08.2021 р.
     12. Надано 6 погоджень на торгівлю карнавальною атрибутикою на території міста
у період проведення святкових заходів.
     13. За  результатами  онлайн  навчання  на  платформі  «Дія.  Цифрова  освіта»
спеціалісти відділу отримали сертифікати (5 шт.). 
     14. Підготовлено 4 листи -  відповіді  юридичним та фізичним особам,  виконавчим
органам  влади,  на  запити  на  публічну  інформацію,  депутатські  запити,  колективні
звернення та ін.
     15. Систематично виконуються завдання розпоряджень, доручень та листів Херсонської
обласної державної  адміністрації.  За серпень 2021 р.  виконано  14  контрольних  завдань
Херсонської ОДА.
     16. Проведено звірку виконання фінансових планів комунальними підприємствами
міста.
     17. Рознесено виписку з  Казначейства по платникам за розташування рекламного
засобу. Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування
рекламних  засобів  з ФОП  Стародубцева  Л.В.,  Пенізов  А.П.,  Муйзеник  С.М.,  ПП
«Каравел»  та  роботу  по  погашенню  заборгованості  зі  сплати  за  користування
рекламними засобами.
     18. 04.08.2021 р. проведено засідання фінансової комісії з питань розрахунків з бюджетами
усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій
та інших соціальних виплат.



     19. Сформовано журнал обліку пасік Каховської ТГ
     20. Ведеться робота зі збору пакету документів для формування відомості фізичних осіб та
суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації
з Державного бюджету за бджолосім’ї.
     21.Прийнято  участь  у  організації  святкування  Дня  Незалежності  та  етнографічного
фестивалю «Таврійська фортеця».

     
Відділом  забезпечення  діяльності  старост  в  старостинських  округах  та

внутрішнього контролю протягом серпня 2021 року:
     Підготовлено:
     - відповіді на розпорядчі документи вищестоящих органів, які перебувають на контролі та
інших розпорядчих документів.
     Здійснено виїзди до: 
     -  Роздольненського  старостату  -  вирішення  поточних  питань  благоустрою  територій,
участь у проекті «Поліцейський офіцер громади» підготовка до святкування  100-річчя села.
По селу Вільна Україна - питання благоустрою території, ремонту будівлі клубу,  підготовка
до святкування 100-річчя села; 
     -  Чорноморівського  старостату  -  питання  забезпечення  населення  старостату  питною
водою. Участь в святкових заходах до Дня Незалежності України.
     Проведено: 
     - робоча нарада  для старост щодо надання проектних ідей та заходів до Стратегії розвитку
Каховської міської територіальної громади на 2021-2027 роки.
     -  спеціалістом  з  ведення  військового  обліку:  мобілізаційна  робота  серед
військовозобов язаних   старостатів,  які  ухиляються  від  військової  служби та  оформленняʼ
документів на них.
     Інспекторами з благоустрою та правопорядку старостатів проведено наступну роботу:
     Чорономорівка -  щоденна профілактична робота з населенням щодо дотримання правил
благоустрою та правопорядку на території старостату; покіс трави на закріпленій території;
виписано   7  приписів  по   благоустрою  територій,  які  виконані  у  встановлені   строки;
складено 2 акти про фактичне проживання; виконання доручень старости.
     Коробки - спільно із спеціалістом соціального захисту міської ради відвідано сім’ю, яка
перебувають у складних життєвих обставинах, з метою перевірки проблем сім ї та виконанняʼ
батьківських обов’язків; виписано одне попередження та складено 3 протокол про порушення
правил благоустрою території; складено 5 характеристик за вимогою правоохоронних органів
та військового комісаріату; виконання доручень старости. 
     Роздольне - проведено роз яснювальну роботу серед населення про дотримання пожежноїʼ
безпеки та заборони спалювання сміття, а також  щодо необхідності вакцинації від СОVID;
складено  одна  характеристика  за  запитами  правоохоронних  органів,   5  актів  фактичного
проживання (непроживання)  жителів;   виписано 2 попередження за  недотримання правил
утримання  та  вигулу  домашніх  тварин;  вручення  повісток  військовозобов язаним,  якіʼ
ухиляються від проходження військової служби. 
     Малокаховка - проведено профілактична бесіда з мешканцями села та землекористувачами
щодо недопустимості спалювання сміття та стерні; разом з дільничим інспектором проведено
рейд  по  виявленню  місць  зростання  наркотичних  дикорослих  рослин;  підготовлено  5
характеристик  за  запитами  правоохоронних  органів;  виписано  2  попередження  по  скарзі
щодо безприв язності собак в населеному пункті, виконувались доручення старости.ʼ
     Спеціалісти  відділу  прийняли  участь  у  зустрічі  з  представниками  поліцейських
громад  Запорізької  області  в  рамках  реалізації  проекту  «Поліцейський  офіцер
громади». 



            Відділом з питань депутатської діяльності у серпні 2021 року проведено наступну 
роботу:
     - підготовлено до проведення на 19.08.2021 року спільне засідання депутатських комісій
до 16 сесії міської ради, на порядок денний якого виносилося 64 проекти рішень;
     - підготовлено до проведення на 26.08.2021 року пленарне засідання 16 сесії міської ради,
на порядок денний якого виносилося 67 проекти рішень;
     - після пленарного засідання 16 сесії забезпечено розміщення прийнятих проектів рішень
на офіційному сайті Каховської територіальної громади;
     - підготовлено та включено до порядку денного 16 сесії проєкт рішення «Про дострокове
складання  повноважень  депутата  Каховської  міської  ради  VIII  скликання»  відповідно  до
заяви Сєрової О.І.;
     - підготовлено для депутата Білодід О.В. три депутатські запити;
     - підготовлено відповідь та надано копії відповідних документів управлінню стратегічних
розслідувань в Херсонській області  Департаменту стратегічних розслідувань Національної
поліції України;
     - підготовлено до проведення два засідання адміністративної  комісії  17.08.2021 року та
31.08.2021 року, розглянуто 26 протоколів про адміністративне правопорушення. Засідання
адміністративної комісії 31.08.2021 року не відбулося (відсутній кворум). 

В серпні  2021  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 9 рейдів, спрямованих на виявлення правопорушників, виходячи з наявних
повноважень,  під  час  яких  проведені  профілактичні  бесіди  з  65  фізичними  особами-
підприємцями  та  мешканцями  міста,  винесено  29  приписи  щодо  усунення  виявлених
порушень; 
     - складено  30  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. Найбільш поширеними
видами порушень є самовільне, без дозволу виконавчого комітету встановлення на території
міста  гаражів  та  інших сопруд,  захаращення  міської  та  прилеглої  території  будівельними
матеріалами, гіллям, опалим листям, побутовими відходами, влаштування сміттєзвалищ у не
відведених  для  цього  місцях  та  біля  міських  контейнерів  для  вивозу  ТПВ,  проведення
земельних, будівельних та інших видів робіт без дозволу, виданого у встановленому порядку;
     - згідно  розпорядження  Каховського  міського  голови  разом  з  відділом  архітектури  і
містобудування  проводились  обстеження  території  міста  Каховка  з  виявлення  самовільно
збудованих  металевих  та  капітальних  гаражів  індивідуально-го  користування,  постійно  і
планомірно проводиться робота з встановлення їх власників, винесено 22 приписи з вимогою
добровільного демонтажу цих гаражів; 
     -  проводиться  робота  з  головами  ОСББ,  власниками  будинків  щодо  виконання  вимог
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та необхідності
заміни власниками або балансоутримувачами будинків будинкових номерних знаків згідно
чинних назв вулиць, площ, проспектів та провулків міста Каховка; 
     - 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  в
центральній частині  міста Каховка була проведена інформаційно-роз яснювальна робота  зʼ
суб’єктами  господарювання,  що  проводять  діяльність  у  сфері  торгівлі  громадського



харчування  та  ресторанного  бізнесу,  щодо  вимог  чинного  законодавства  по  легальному
працевлаштуванню  осіб,  в  ході  якої  було  проведено  4 рейди,  перевірено  93 суб’єкти
господарювання,   виявлено  8  порушень  чинного  законодавства,  складено  акти  виявлених
порушень,  надано  допомогу  працівникам  ДПС  в  складанні  3-х  протоколів  про
адміністративне правопорушення за  ст.  164 КУпАП щодо фізичних осіб,  які  здійснювали
підприємницьку діяльність без державної реєстрації.

            Відділом містобудування та архітектури протягом серпня 2021 року:      
     - розглянуто  звернень: від громадян міста - 60, від юридичних осіб - 45;
     - підготовлено та прийнято 4 рішення виконкому;
     - підготовлено  та  зареєстровано  в  Єдиній  державній  електронній  системі  у  сфері
будівництва:
     - лист про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються - 1;
     - лист про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень — 1;
     - підготовлено  та  зареєстровано  в  Єдиній  державній  електронній  системі  у  сфері
будівництва будівельних паспортів забудови земельної ділянки - 4;
     - підготовлено та видано 5 довідок про відсутність забудови; 
     - підготовлено  та  видано  30  витягів  з  містобудівної  документації  для  розробки
землевпорядної документації;
     - видано  6 дозволів на тимчасове зберігання будівельних матеріалів;
     - видано 4 ордери на проведення земляних робіт;
     - проведено 8 перевірок з виходом на місце по виконанню земляних робіт;
     - опрацьовано 16  контрольних  документи,  які  надходили  з  Херсонської  обласної
адміністрації;     
     - проведено  2  комісійних  обстеження  рекламоносіїв  на  відповідність  технічним  та
естетичним вимогам з фотофіксацією та складанням акту; 
     - проведено 1 засідання  комісії по розміщенню рекламоносіїв на території міста;      
     - здійснено 5 виходів по обстеженню законності встановлення металевих гаражів у дворах
багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків (центральна та східна частина міста);
     -  на  виконання   Закону  України  «Про  засудження   комуністичного  та  націонал-
соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та  заборону  пропаганди
їхньої символіки» направлено 23 листи балансоутримувачам будівель стосовно демонтування
табличок із  застарілими назвами вулиць.

             Відділом комунального  майна та  землі у  серпні  2021  року  проведено  наступну
роботу:
     - підготовлено 53 проекти рішень сесії міської ради;
     - підготовлено та надано 34 відповіді на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб;
     - підготовлено 5 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди земельних
ділянок;
     - підготовлені матеріали для проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки 3 земельні ділянки;
     -підготовлено  2  пакети  матеріалів  по  продажу  земельних  ділянок  несільськогоспо-
дарського призначення для оформлення нотаріальної угоди на земельну ділянку;
     - замовлено та отримано: 10 Витягів з технічної документації  про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, 14 Витягів про державну реєстрацію земельних ділянок, 10 Витягів
про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
     - поставлено на облік 1 громадянина по виділенню земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;
     - постійно приймаються громадяни та юридичні особи по земельним питанням.



             Протягом  серпня  2021  року  відділом  міського  господарства,  надзвичайних
ситуацій, обліку житла було проведено наступну роботу:
     Підготовлено 3 проекти рішення виконавчого комітету Каховської міської ради та 1 проект
рішення сесії Каховської міської ради.
     Відпрацьовано 93 контрольних документа, розглянуто та дано відповіді на 14 звернень від
мешканців міста та депутатів міської ради, 2 листи (телефонограми).
     Постійно  надаються  консультації  громадянам  з  приводу  відключення  населення  від
системи  ЦО  та  отримання  матеріальної  допомоги  для  встановлення  індивідуального
опалення за рахунок коштів міського бюджету.
     Протягом звітного періоду працівниками відділу:
     - постійно надавались усні роз’яснення мешканцям міста з житлово-комунальних питань;
     - проведено засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС;
     -  прийнято участь у 3 селекторних нарадах щодо шляхів розвитку області  та засіданні
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС;
     - прийнято участь в роботі комісії по обстеженню стану стелі житлового приміщення та
горища по вул. Першотравнева, 30 а.
     Функціонування  Каховської  міської  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної
системи  цивільного  захисту,  всіх  її  служб  та  підрозділів  у  режимі  надзвичайної  ситуації
подовжено до 01 жовтня 2021 року. 
     Карантинні заходи згідно постанови 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) виконуються.
     Продовжується робота щодо проведення рейдів COVID-патрулями (рейдовими групами)
та звітування за результатами перевірки виконання громадянами та підприємствами вимог
протиепідемічного законодавства на території громади.
     26 серпня 2021 року керівники та фахівці міської ради з питань цивільного захисту взяли
участь у командно-штабних навчаннях на тему "Дії  органів управління та сил цивільного
захисту Каховського району під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаною з
лісовою  пожежею",  які  проходили  у  м.  Нова  Каховка.  Відпрацьована  ввідна:  "В
безпосередній близькості до населеного пункту с. Малокаховка Каховської ТГ виникла лісова
пожежа".  Представники  навчань  ознайомились  з  практичним  аспектом  розгортання  на
території  населеного  пункту  (м.  Таврійськ)  збірного  та  приймального  пунктів  евакуації
населення.
     Проводилася обробка документів від громадян пов’язаних із видачєю дублікату свідоцтва
про право на майно та приватизацією державного житлового фонду, які надійшли від ЦНАП -
4 справи.
     Проводилися  розрахунки  площ квартир,  що  приватизуються  безоплатно  та  розрахунки
вартості надлишків загальної площі квартири.
     Підготовлено по  2  справам розпорядження  міського голови «Про передачу  у  приватну
власність квартир» та видачу свідоцтва про право власності на житло.
     Підготовлено та передано документи до бухгалтерського відділу (у кількості 117 справ)
для  перерахування  фінансової  допомоги  на  встановлення  індивідуального  опалення  за
рахунок коштів міського бюджету.
      Здійснено обробку документів (у кількості 84 шт.)  щодо визначення права громадян на
фінансову допомогу для встановлення індивідуального опалення за рахунок коштів міського
бюджету, а також співпраця з громадянами  в телефонному режимі про надання додаткових
документів  на отримання фінансової допомоги.

            Протягом серпня 2021 року відділом реєстрації місця проживання осіб було надано
понад 1405 адміністративних послуг. Була проведена наступна робота:



     - зареєстровано місце проживання - 150 осіб, в т.ч в м. Каховка - 129; с. Роздольне - 2,
с.Коробки - 3, с. Малокаховка - 16;
     - знято з реєстрації місця проживання - 225 особа, в т.ч. м. Каховка - 189, с. Роздольне - 3,
с.Коробки - 11, с.Малокаховка - 22;
     - оформлено  та  видано  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця  проживання
особи - 838; в т.ч. в м.Каховка - 702, с.Роздольне - 27, с.Коробки - 32, с.Малокаховка - 77;
     - оформлено та видано довідок про зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб
- 192, в т.ч. в м. Каховка - 163, с. Роздольне - 3, с. Малокаховка — 14, с. Коробки - 12;
     - підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої служби,
ВВДРВ на 134 особи.
    
             Відділ  у  справах  дітей працює  згідно  з  планом  роботи  на  серпень  2021  року.
Протягом звітного періоду спеціалістами відділу:   
     - здійснено прийом 96 громадян та надано консультації з різних питань, що належать до
компетенції відділу;
     -  відвідано  за  місцем  проживання  22 сім ї,  подано  1  клопотання  до  відділення  №1ʼ
Каховського РВП ГУНП, про притягнення до адміністративної відповідальності за ст.  184
КУпАП (за ухилення від виконання батьківських обов’язків);
     - взято участь у 13 судових засіданнях;
     - прийнято участь у 7 судових засіданнях;
     - згідно графіку та плану роботи проведено два засідання комісії з питань захисту прав
дитини, одне засідання позачергове;
     - підготовлено документи та взято участь у засіданні виконкому Каховської міської ради;
засіданні опікунської ради;
     В рамках виконання міської  “Комплексної  програми захисту прав дітей Каховської  ТГ
“Щаслива  дитина  -  успішна  країна”  на  2021  -  2025  роки”  30  дітям  з  обліку надано:
канцелярію,  шкільну  форму,  взуття,  іграшки,  продукти  харчування  до  1  вересня.  Одну
дитину, яка опинилась у складних життєвих обставинах тимчасово влаштовано до родини
патронатного вихователя. Двох дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до
прийомної родини.

             Відділом у справах молоді та спорту в серпні 2021 року було проведено таку роботу:
     Підготовлено інформації на контрольні документи (8 документів).
     Підготовлено  2  проекти  рішень  виконавчого  комітету,  участь  у  засіданні  виконкому
(10.08.2021).
     Здійснювалась координація діяльності та проведення робіт щодо утримання у належному
санітарно-технічному  стані  спортивного  комбінату  «Олімпійський»  та  спортивних
майданчиків. 
     Постійно триває співпраця з КП «КТП» щодо облаштування в парковій зоні на набережній
міста локації в рамках реалізації соціального проекту Президента України «Активні парки -
локації здорової України».
     Подання  кандидатур  та  підготовка  необхідних  документів  для  нагородження  під  час
урочистих заходів з нагоди відзначення з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
      Спеціалістами відділу взято участь:
     - в роботі оргкомітетів та робочих груп з організації та проведення в м. Каховка заходів:
День незалежності України (17.08.2021), І етнофестиваль «Таврійська фортеця», тощо;
     - у  роботі  робочої  групи  та  тренінгу  з  розробки  проекту  стратегії  розвитку  громади
(17.08.2021).
     - у загальноміських заходах з нагоди відзначення Дня Державного Прапору України та 30-ї
річниці Незалежності України.



     Спільно з іншими відділами та управліннями міської ради, громадськими організаціями та
ініціативними  групами  організовано  та  проведено  фізкультурно-спортивні  заходи  (у  тому
числі відрядження спортсменів на змагання обласного рівня):
     - 31.07.2021 року на с/к «Олімпійський» відбулась ІІІ сімейна Спартакіада Каховської ТГ
серед сімей учасників АТО/ООС та волонтерів, присвячена пам’яті Руслана Салівончика;
     - 21.08.2021  року  на  с/к  «Олімпійський»  вп’яте  проходила  відкрита  Спартакіада  «Ігри
патріотів» серед учасників АТО/ООС. Учасників та вболівальників привітав міський голова
Віталій  Немерець.  Учасники  бойових  дій  змагалися  зі  стрільби  з  лука,  стрільби  з
пневматичної гвинтівки, гирьового спорту та жиму штанги лежачі. За підсумками змагань в
особистому  заліку  з  багатоборства  перемогу  виборов  Олег  Савельєв,  на  другому  місці  –
Євген Дядів, на третьому – Сергій Мухін. Переможці та призери Спартакіади у багатоборстві
та в окремих видах були відзначені грамотами, медалями та призами від відділу у справах
молоді та спорту Каховської міської ради;
     - 21.08.2021 року на с\к «Олімпійський» відбувся календарний матч Чемпіонату України з
футболу серед аматорських команд сезону 2021/2022: СК «Каховка» - «ВАСТ» (Миколаїв) (50
учасників, 500 глядачів);
     - 22.08.2021 року на тенісних кортах стадіону «Авангард» ГО «Тенісний клуб «Каховка»
проведено відкритий турнір з тенісу серед чоловіків (одиночний розряд), присвячений Дню
незалежності України (10 учасників);
     - 22.08.2021 року, смт Нижні Сірогози - відділом у справах молоді та спорту організовано
участь (відрядження) футбольної команди ветеранів м. Каховки у традиційному відкритому
міжрайонному  турнірі  з  футболу  серед  ветеранів  (40+),  присвяченому  Дню незалежності
України (15 учасників, І місце - Каховка);
     - 22.08.2021  року  на  території  літнього  майданчику  «Рандеву»  відбувся  традиційний
відкритий турнір з шашок - 64 (швидка гра). В змаганнях, організаторами якого виступили
Каховська міська шашкова федерація спільно з відділом у справах молоді та спорту, стали 21
спортсмен різного віку з Каховської ТГ, Новокаховської міської ОТГ та Бериславської ТГ. За
підсумками  турніру  переміг  каховчанин  Володимир  Дем’янюк,  на  другому  місці  –  Євген
Марчук (Каховка), на третьому - Володимир Коваль (Н.Каховка). У заліку серед жінок кращі
результати показали: І - Ольга Мелехина (Малокаховка), ІІ - Євгенія Ралко (Каховка), ІІІ -
Алла Ралко (Каховка). Серед учасників - ветеранів призові місця розподілились таким чином:
І  -  Володимир  Гонта  (Н.Каховка),  ІІ  -  Василь  Райляну  (с.  Львово),  ІІІ  -  Ігор  Цигипа
(Н.Каховка).  У  заліку  серед  юнаків  та  дівчат  кращими були каховчане  Максим Манійов,
Андрій Ісаєв та Микола Смолін. Переможців та призерів нагороджено грамотами, медалями
та призами від організаторів та спонсорів;
     - 24.08.2021 року в шаховому клубі МПК «Меліоратор» проходив відкритий бліц - турнір з
шахів, в якому взяли участь 17 шахістів з Каховки, Н.Каховки та Роздольного. організатори:
Федерація  шахів  м.  Каховки,  відділ  у  справах  молоді  та  спорту  міської  ради,  при
організаційній підтримці управління культури міської ради та адміністрації МПК. Першість в
турнірі визначалась за міжнародними правилами гри з блискавичних шахів та у два етапи: на
попередньому етапі учасники були розподілені на дві півфінальні групи, в яких визначались
по три кращих шахісти – учасники фінального етапу. За підсумками турніру призові місця
розподілились  наступним  чином:  І  -  Олександр  Межуєв  (Н.Каховка),  ІІ  -  Дмитро
Кузьоминський (Каховка), ІІІ - Олексій Ктітор (Каховка). У заліку серед ветеранів кращими
стали:  І  -  Олег  Пільщіков  (Каховка),  ІІ  -  Володимир  Єгоров  (Н.Каховка),  ІІІ  -  Анатолій
Назаров  (Роздольне).  Переможців  та  призерів  відзначено  грамотами  та  медалями  від
організаторів;
     - 24.08.2021  року  на  стрітбольному майданчику  зі  штучним покриттям білі  Каховської
ДЮСШ (вул. Ф.Гаєнко, 6а) відбувся відкритий турнір Каховської ТГ з баскетболу 3х3 серед
команд  юнаків  (2006  р.н.  та  молодші),  в  якому взяли  участь  шість  команд  з  Каховки  та
Н.Каховки. У підсумку перемогу в турнірі святкувала каховська команда під орудою капітана
команди - Іллі Бутенко, яка у фіналі переграла каховчан з «Мілуокі Бакс» (капітан – Кирило



Чумак). На третьому місці - новокаховський БК «Stuff» (капітан - Дмитро Межуєв). Кращими
гравцями турніру визнані каховчане Кирило Чумак та Дмитро Мазур. Команди-призери та
кращі гравці були нагороджені кубками, грамотами та медалями від організаторів - відділу у
справах молоді та спорту міської ради та Каховської ДЮСШ;
     - 24.08.2021  року  в  рамках  святкових  заходів  Каховської  ТГ з  нагоди  відзначення  30-ї
річниці незалежності України проведено святковий велопробіг у вишиванках за маршрутом:
Центральна площа міста  -  вул.  В.Куликовська -  вул.  Панкеєвська  -  вул.  Мелітопольська -
Семенівське шосе - монумент «Легендарна тачанка» - Семенівське шосе - вул. П.Орлика -
вул. Пушкіна - вул. Ф.Гаєнко - вул. Набережна - Козацький сквер;
     - 25-30.08.2021 року, м. Херсон - відділом у справах молоді та спорту організовано участь
(відрядження)  команди  Каховської  ТГ  у  фінальних  змаганнях  Чемпіонату  Херсонської
області з шахів серед юнаків та дівчат до 12, 14, 16, 18 та 20 років (8 учасників);
     - 29.08.2021 року з нагоди відзначення Дня пам'яті захисників України на спортивному
майданчику  ЗОШ  №  5  відбувся  ІІІ  відкритий  турнір  Каховської  ТГ  з  міні-футболу,
присвячений  пам'яті  Олега  Ліфінцева.  Організатори  турніру:  відділ  у  справах  молоді  та
спорту Каховської міської ради, ГО «Учасники АТО «Скіф», при підтримці управління освіти
та  адміністрації  ЗОШ № 5.  Цього  року  в  турнірі  взяли  участь  сім  команд:  «Олімпієць»,
«Скіф», «Фаворит»  (Роздольне),  «Біла стріла»  (Н.Каховка), «Опентек», «Каховський РЕМ»
та  «Медики».  Під  час  урочистої  церемонії  відкриття  турніру  учасники  та  вболівальники
вшанували  хвилиною  мовчання  пам'ять  захисників  незалежності,  суверенітету  та
територіальної  цілісності  України.  За  підсумками  змагань  першість  у  турнірі  вибороли
ветерани  каховського  футболу  з  «Олімпійця»,  які  у  фіналі  мінімально  здолали  команду
«Опентек» - 1:0. У матчі за третє місце команда «Фаворит» з Роздольного з рахунком 3:1
переграла  команду  «Скіф». Кращими  гравцями  турніру  було  визнано:  Дмитро  Партика
(Скіф), Єгор Рудець (Фаворит), Віталій Крутієнко (Опентек), Юрій Балицький (Олімпієць).
Переможці,  призери та кращі гравці були відзначені  грамотами,  медалями та кубками від
організаторів.  Нагороди  командам  вручив  начальник  відділу  у  справах  молоді  та  спорту
Сергій Кашулін.
     Спільно з іншими відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними
групами організовано та проведено козацькі та молодіжні заходи:
     -  30  липня  2021  року  Каховка  привітала  учасників  п ятого  ювілейного  «Мотопробігуʼ
Єдності». Як і торік, байкери відвідали монумент «Легендарна тачанка», а потім учасникам
запропонували нову локацію, то ж гості побували на центральній площі міста та побачили
історичну  частину  Каховки.  Поспілкувалася  з  координатором  пробігу  Миколою
Спірідоновим та  привітала  мотогостей заступник начальника відділу у  справах молоді  та
спорту Владислава Базилевич. Цьогоріч у «Мотопробігу Єдності-2021» бере участь майже 40
байкерів.  Учасники  урочисто  передали  державний  та  кримськотатарський  прапори
мотоспільноті Каховщини. Пробіг стартував 19 липня з площі Шандора Петефі в Ужгороді,
далі  маршрут  байкерів,  довжиною  у  понад  5  000  км,  проліг  через  п’ятдесят  сім  міст  і
містечок  України  та  охопив  майже  всі  обласні  центри.  На  межі  областей  мотоспільнота
проводжаючої області урочисто передавала прапори байкерам наступної на маршруті області.
1  серпня  з  державним  прапором  та  кримськотатарським  стягом  байкери  фінішували  на
острові Хортиця. Щороку організатори пробігу намагаються охопити ще більші маршрути,
більші території. Утім мета акції залишається незмінною - продемонструвати територіальну
цілісність України та єдність її багатонаціонального суспільства;
     - 14  серпня  2021  року  у  Козацькому  сквері  відбулось  урочисте  козацьке  коло  по
вшануванню пам’яті славетних козацьких отаманів: кошового Івана Сірка, гетьманів Богдана
Ружинського,  Богдана  Хмельницького.  Славні  гетьмани  та  отамани,  прості  козаки  та
захисники  України  відійшли  у  вічність,  але  шана  до  них  залишається  і  понині  у  живих
нащадках  козацької  звитяги.  Козацькі  організації  міста  та  громади  завжди  активні  у
патріотичному вихованні  молоді  та  знаходять  підтримку своїх  ініціатив  у місцевої  влади.
Міський голова  Віталій  Немерець  звернувся  до присутніх  та  підкреслив,  що патріотичне



виховання молоді є одним з пріоритетів Стратегії розвитку громади, займає особливе місце в
роботі  відділів  та  управлінь  Каховської  міської  ради  та  має  підтримку  через  програму
розвитку  Українського козацтва  та  конкурс  молодіжних  проектів  і  програм на  отримання
муніципальних грантів. Серед почесних гостей слово для привітання мав депутат обласної
ради Ігор Йосипенко,  а  після  завершення заходу отаман Каховського козачого товариства
Микола Огданець провів для гостя експрес-екскурсію Козацьким сквером. Від імені козаків-
запорожців  під  час  тризни  звернувся  до  присутніх  отаман  Херсонської  паланки  Спілки
козаків  України  «Військо  Запорозьке»  Сергій  Якуба.  Від  козаків  Каховського  козачого
товариства  під  час  заходу  слово  мав  член  виконкому  Каховської  міської  ради,  писар
товариства Олександр Глущенко. Згадували і історію становлення козацького руху громади.
Від Каховської паланки українського дитячо-юнацького товариства «Січ» привітав присутніх
почесний отаман Микола Огданець, а козацький стяг підняли ще на початку заходу колишня
вихованка  Каховської  паланки  УДЮТ  «Січ»  Олеся  Мінська  та  отаман  «Каховського 
окремого  козацького  полку  ім.  Івана  Сірка  Спілки  козаків  України  «Військо  Запорізьке»
Сергій Семенов. Справжньою окрасою заходу стали тематичні музичні твори у виконанні
Юлії Ващенко, Володимира Юлюгіна і козацького хору. А ведучі, Дана Круковська і Сергій
Аркуша, створили неповторну урочисту атмосферу. По завершенню офіційно частини,  усі
присутні поклали квіти до пам’ятників Івану Сірку і Богдану Ружинському, які є уособленням
всіх козаків запорожців. А після цього на учасників заходи чекав смачний козацький куліш;
     - 24 серпня 2021 року на площі МПК «Меліоратор» з нагоди відзначення 30-ої річниці не-
залежності  України  пройшла привітальна  програма  творчих  колективів  палацу  культури
«Святкуємо незалежність - незалежно від віку». Паралельно з концертною програмою на ган-
ку палацу культури пройшов творчий захід - арт-подія «Малюємо разом з Україною» (візуалі-
зація на полотні: зображення за допомогою проєкції виводиться на полотно і робиться зама-
льовка фарбами заздалегідь обраного сюжету). Ця унікальна атр-ідея є частиною національ-
ної арт-події - проєкту MOLODInUA, що спрямована на розвиток та підтримку молоді Украї-
ни, на створення сприятливого середовища, в якому молодь зможе реалізувати свої мрії, ідеї
та бачення розвитку країни. Проєкт втілюється в рамках відзначення 30-ї річниці незалежно-
сті України та передбачає візуалізацію досягнень кожної громади-учасниці за 30 років неза-
лежності (це можуть бути люди або події). Від нашої громади такою представницею стала
«AINA»,  а  саме  Олена  БІЛОУС:  каховчанка,  яка  домоглася  популярності  та  слави  на
українській естраді. Олена навчалась у Каховській школі мистецтв, співала у групі «Bazza-
R». Зараз проживає у місті Києві, була учасницею «Таврійських ігор», «Фабрики зірок», Єв-
робаченння, Великої сцени та Голосі країни, солісткою групи «Etwas Unders», «ВІА Гра». За-
раз вона реалізує власний проєкт «AINA». На об’єкті також зображено символ «Таврійських
ігор» - Міжнародного різножанрового фестивалю, що проводився у Каховці;
     - 24 серпня 2021 року в Козацькому сквері з нагоди відзначення 30-ої річниці незалежності
України відділом у справах молоді та спорту спільно з Каховським Козачим товариством було
організовано роботу локації «Козацький сквер», відвідувачі якої могли поринути в історію
Українського козацтва (експрес-екскурсію проводив отаман Каховського Козачого товариства
Микола  Огданець),  сфотографуватися  у  тематичних  фото-зонах  та  скуштувати  справжній
смачний козацький куліш;
     - 24 серпня 2021 року в Каховському міському культурно-методичному закладі з нагоди
відзначення 30-ї  річниці  незалежності  України  відділом у  справах  молоді  та  спорту  було
організовано та проведено панельну дискусію «Нам є ким пишатися»/«Творці молодіжного
та  спортивного життя Каховки років незалежності»;
     - 25-29  серпня  2021  року  у  сосновому  бору  біля  Новокаховського  лісництва  було
проведено таборовий збір «Соснова січ - 2021». Організатори: Каховське Козаче Товариство,
Каховська паланка УДЮТ «СІЧ», відділ молоді та спорту та управління освіти Каховської
міської  ради.  В  таборуванні  взяли  участь  організації  з  трьох  громад.  Крім  Каховської
територіальної  громади  були  також  представлені  Новокаховська  та  Таврійська,  загалом
більше  80-ти  учасників-школярів  з  куренів:   ВПГ  «Сіроманці»  Каховського  ЦДТ,



«Мандрівник» Каховської СЗОШ № 2, «Джура» Каховської ЗОШ № 4,  «Скіф» Каховського
НВК (гімназія), «Чайка» Каховської ДЮСШ, «Гілея» Чорнянський ліцей Таврійської ОТГ та
«Патріоти»  Нова  Каховка.  Учасники  відпочили,  загартувалися,  навчилися  новому,  взяли
участь у змаганнях за програмою «Джура», конкурсі художньої самодіяльності біля ватри,
тощо; 
     - 30 серпня 2021 року в рамках І етно-фестивалю «Таврійська фортеця» відділом у справах
молоді та спорту спільно з Каховським козачим товариством, управлінням культури і туризму,
відділом комунального господарства, надзвичайних ситуацій, обліку майна та при підтримці
комунальних  підприємств  міста  було  організовано  приготування  козацького  кулішу  для
учасників, гостей та відвідувачів фестивалю (близько 200 осіб).
     Про проведені заходи розміщено 20 публікацій на офіційному сайті Каховської міської
ради, на сторінці  «Каховська міська територіальна громада» в  соцмережі «facebook» та  в
газеті «Каховська зоря», на інших інтернет-ресурсах.
          
             За  серпень  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 500 од.
     Прийнято:
     - звернень громадян - 610 од.,
     - урядова гаряча лінія - 23 од.,
     - депутатських звернень - 9 од.,
     - інформаційних запитів - 3 од.,
     - реєстраційних справ - 21 од.,
     - запитів про реєстрацію місця проживання осіб - 110 од..
     На особистому прийомі міського голови побувало 51 громадянин та 2 ініціативні групи
мешканців міста у загальний кількості 78 осіб.    
     Зареєстровано 27 судових повісток; доручень міського голови, планів заходів та графіків -
2.
     Вихідної  кореспонденції  було  зареєстровано  684  од.  З  них  було  підготовлено  та
запакетовано  158  простих  листів  та  49  листів  та  пакетів  з  повідомленням.  Кур’єрською
доставкою працівниками відділу доставлено 150 документи. 
     Надано  консультації  та  роз’яснення  406  громадянам. Надано  більше  120  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 2 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 33
рішень  виконкому.  Для  членів  виконкому  роздруковано  528  примірник  проектів  рішень.
Прийняті  рішення  з  відповідними  додатками  сформовано  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  липень  даної  документації
видано 800 од. 
     Співробітникам  загального  відділу  постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення
сталої роботи та функіонування управлінь та відділів міськвиконкому.
     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, спецалістами 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.;
     - технічне 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);
     - технічне 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;
     - виконувалась  заправка  картриджів,  ремонт  офісної  меблі,  заміна  лампочок  на
енергозберігаючі, тощо. 

          Працівниками  управління культури і туризму протягом звітного періоду виконано
наступну роботу:
     Проводилося:
     - планування роботи Управління культури і туризму Каховської міської ради;
     - робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, здача звітів);
     - наради з керівниками відокремлених підрозділів Управління культури;
     - 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 2021 рік».
     Культурно-мистецька діяльність :  
     Закладами культури Каховської міської територіальної громади протягом серпня 2021 року
організовано та проведено такі культурно-дозвіллєві заходи:



 
     Міський Палац культури «Меліоратор»:
     - 23 серпня 2021р. - урочисте підняття державного прапора України «Ми славим прапор
рідної держави» (Площа Трудової Слави);
     - 24 серпня 2021р. - арт - подія MOLODinUA «Малюємо разом з Україною» (площа біля
МПК «Меліоратор»);
     - 24  серпня  2021р.  -  святковий  концерт  до  30-ї  річниці  Дня  Незалежності  України  та
дискотека «Святкуємо незалежність, незалежно від віку» (площа біля МПК «Меліоратор»);
     - 28 серпня 2021р. -  показ українського повнометражного художнього фільму режисера
Івана Тимченка про бої за Іловайськ під час війни на Донбасі «Іловайськ 2014. Батальйон
Донбас»;
     - 30 серпня 2021р. - етно - фестиваль «Таврійська Фортеця». Відкриття пам’ятного каменю
на місці знаходження фортеці Іслам-Кермен в рамках фестивалю (набережна міста).  

     Міський культурно-методичний заклад:
     - 20  липня  -  24  серпня  2021р.  -  онлайн-проєкт  до  Дня  Незалежності  Квітуча,  Рідна,
Незалежна!» та нагородження учасників;
     - 23 серпня 2021р. - тематичні заходи до Дня Державного Прапора України;
     - 24  серпня  2021р.  -  організація  та  проведення  тематичних  майстер  класів,  виставки  -
ярмарку майстрів та розважальних програм для дітей;
     - 24  серпня  2021р.  -  панельна  дискусія  «Творці  молодіжного  та  спортивного  життя
Каховки років незалежності»;
     - 24 серпня 2021р.  - урочиста сесія та святкова програма з нагоди відзначення 30-річчя
Незалежності України «Ти у мене єдина»;
     -  24 серпня 2021р. - відкриття виставки  народно-ужиткового мистецтва «Жива енергія
творчості» до 30-річчя Незалежності України;
     - 25 серпня 2021р. - участь в обласному конкурсі робіт майстрів декоративно - ужиткового
мистецтва  «Таврійський  сувенір»  Перемога  (ІІ  місце)  в  номінації  «Український  сувенір»
Ірини Тищенко; диплом учасника Тетяни Денисюк.
     - 30 серпня 2021р. - етно - фестиваль «Таврійська Фортеця». Відкриття пам’ятного каменю
на місці знаходження фортеці Іслам-Кермен в рамках фестивалю (набережна міста).  

     Міська універсальна бібліотека:
     - 20-27 серпня 2021р. - книжкова виставка-композиція: «Україна у просторі і часі».
     - 20 серпня 2021р.  -  святкова програма до Дня Незалежності  України «Ім’я землі  моєї
-Україна!» (до 30-річчя Незалежності України):
     - історична стежка «Що вам розповісти про мою Україну»;
     - патріотична вікторина «На шляху до Незалежності»;
     - патріотичний марафон «Я люблю Україну, тому я…»;
     - читання віршів «Люблю Україну мою»;
     - створення акварельних мап-листівок напам ять.
     - 24  серпня  2021р.  -  просвітницька  Акція  «Знакові  книжки  незалежної  України»
(Центральна Площа міста) ;
     - 28 серпня 2021р. - зустріч - вшанування до Дня пам’яті захисників «Життя покладені на
вівтар свободи»;  
     - з 28 по 31 серпня 2021р. - книжкова виставка - пам’ять “Війна в обличчях”. 

     Малокаховський сільський будинок культури:
     -  24 серпня 2021 р. - святковий концерт до Дня прапора та Дня Незалежності України
«Хай  буде  вільна  Україна  на  всі  віки, на  всі  часи» та святкова дискотека. 

Роздольненський сільський будинок культури:



     - з 28 липня по 20 серпня 2021р. проведено конкурс малюнків до 30- річчя Незалежності
України « Хай квітує моя Україна»;  
     - 23 серпня 2021р. - День Державного Прапора України «Ми – діти твої, Україно»;
     - 24  серпня  2021р.  -  майстер  -  клас  «Український  сувенір»  (виготовлення  магнітів  з
українською символікою);
     - 24 серпня 2021р.-  виставка декоративно-прикладного мистецтва  до Дня Незалежності
України;
     - 24 серпня 2021р. - святковий концерт до Дня Незалежності України «Моя Україна - єдина
та вільна".

     Чорноморівський сільський клуб:
     - 06 серпня 2021 р. - «Кінопарк» для дітей (показ мультиплікаційного фільму на великому
екрані під відкритим небом) «Останній Дракон» (площа сільського клубу),    вечір відпочинку
для молоді «Танці під зорями» (площа сільського клубу);  
     - 11 серпня 2021 р. - розважальна програма для дітей  «Шоу від нулика» (сільський клуб);
     - 14 серпня 2021 р. - «Кінопарк» для дітей (показ мультиплікаційного фільму на великому
екрані під відкритим небом) «Останній Дракон» (площа сільського клубу),    вечір відпочинку
для молоді «Танці під зорями» (площа сільського клубу);  
     - 18  серпня  2021  р.  -  онлайн  презентація  до  Дня  Незалежності  України  «Сім  чудес
України»;
     - 19  серпня  2021  р.  -  брейн-ринг   до  Дня  Незалежності  України    «Подорож
незалежною Україною»;
     - 20  серпня  2021  р.  -  танцювальний  флешмоб  до  Дня  Незалежності  України
«Україна в нас одна» (площа сільського клубу);
     - 21  серпня 2021 р.  -  «Кінопарк» (показ  кінофільму на  великому екрані  під  відкритим
небом)  «Форсаж  9»  (площа  сільського  клубу),  вечір  відпочинку  для  молоді
«Танці під зорями»;
     - 23 серпня 2021 р.  до Дня Прапора України - урочисте внесення та підняття великого
прапора України    «Святиня нашої Вітчизни»(площа сільського клубу);
     - 24 серпня 2021 р. до Дня Незалежності України:  онлайн вітання  «Молитва за Україну»,
святковий концерт «Будеш жити, Україно!», вечір відпочинку для молоді «Танці під зорями»
(площа сільського клубу);
     - 28  серпня 2021 р.  -  «Кінопарк» (показ  кінофільму на  великому екрані  під  відкритим
небом) «Круелла», вечір відпочинку для молоді «Танці під зорями» (площа сільського клубу);
     - 29 серпня 2021 р. - онлайн презентація до Дня вшанування пам`яті захисників України
«Вшануй героїв»;
     - 30 серпня 2021р. - проведення загальношкільних батьківських зборів «Школо,зустрічай!»
     - 30  серпня  2021  р.  участь  вокального  колективу  «Берегиня»  в  I-му  етнофестивалі
«Таврійська фортеця»;
     - 31  серпня 2021 р.  проведення спільних урочистостей Релігійної  громади ікони Божої
Матері  «Непорушна стіна» с.  Чорноморівка УПЦ (ПЦУ) та ВП ВГС «Кордон» (вручення
грамот, відзнак, адресованих фермерам, ветеранам, волонтерам та активним членам громади).

     Сільський клуб спільно з бібліотекою села Вільна Україна:
     - 05 серпня 2021р. - виставка улюблених книг «Читаємо усією родиною»;
     - 11 серпня 2021р. - розважальна гра «Твої зелені сусіди»;
     - 18-25 серпня 2021р. - книжкова виставка «Каховка – земля квітучої краси»;
     - 20-30 серпня 2021р.- тематична виставка до  Дня Незалежності України «Улюблені книги
всієї родини»;
     - 24 серпня 2021р. -  патріотична година «Роки незалежності»;
     - 24  серпня  2021р  -  розважальна  програма  для  дітей  та  святковий  концерт  до  Дня
Незалежності України «Наша родина, це вся Україна». Святкова дискотека.



     Роздольненська сільська бібліотека:
     - 20-30 серпня 2021 р.  -  калейдоскоп неймовірних цікавинок «Україною зовемо рідний
край  де  ми  живемо»;  Книжкова  виставка  «Україна  величава  ти  для  нас  єдиний  дім»;
Інформина «З жита й волошок наш прапор ясний».

 
     Чорноморівська сільська бібліотека:
     - 02 серпня 2021р. - літературна подорож «Вежі та вітрила. Поети Херсонщини»;
     - 19 серпня 2021р.  - брейн-ринг «Подорожуємо Незалежною Україною» (діти, юнацтво) ; 
     - 24-30  серпня  2021р.  -  інформаційна  виставка»  Україно  моя  від  А  до  Я»  (до  дня
Незалежності України);
     -  27-31 серпня 2021р. - тематично-інформаційна виставка «Апостол духу, Каменяр-Іван
Франко» до 165 років від Дня народження українського письменника Івана Франко. 

            Управлінням освіти протягом звітного періоду організовано та проведено наступні
заходи:
     - прийомка закладів освіти до нового навчального року (19-20.08.2021);
     - розробка  та  затвердження  робочих  навчальних  планів  закладів  освіти  на  2021/22
навчальний рік;
     - тематичні  заходи  в  закладах  освіти,  присвячені  святкуванню  Дня  Прапора  та  Дня
незалежності України. (23-24.08.2021);
     - розробка та затвердження структури 2021/22 навчального року;
     - 30.08.2021 о 13-00 в актовій залі Каховської ЗОШ №5 проведено серпневу конференцію з
керівниками закладів  освіти  Каховської  територіальної  громади «Освіта  Каховщини  -  30:
складові успіху - якість та доступність».

          У серпні 2021 року управління праці та соціального захисту населення виконало
наступну роботу.
     Протягом звітного періоду відділом державних соціальних допомог:
     - прийнято особових справ - 468;
     - прийнято заяви з сайту Міністерства - 2;
    - призначено: державних допомог - 203, субсидій - 310, компенсацій «пакунок малюка» -
 11;
     - зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС - 187, ПФУ - 42;
     - зроблено запитів до інших УПСЗН — 24;
     - зроблено запитів до ПФУ - 3;
     - зроблено запитів до фонду соціального страхування - 9;
     - зроблено запитів до Центру зайнятості - 14;
     - зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності - 198 осіб;
     - надано консультацій - 506;
     - надано довідок - 176;
     - надано посвідчень особам з інвалідністю - 7;
     - надано відповідей на скарги: на гарячу лінію - 2, на Департамент - 6, особисто заявнику -
1;        
     - зроблено відповідей на контрольні документи: разові - 21, щовівторка - 10, щочетверга
- 4, щомісячні - 8, ОДА — 2;
     - списано вархів - 15 особових справ;    
     - оброблено особові справи, які надійшли з Центру - 100;
     - сформовано реєстрів по субсидії - 118;
     - введено в дію нових тарифів по 4 підприємствах;
     - зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено - 6 субсидій;      
     - зроблено корекцію особових рахунків отримувачів субсидії - 30;
     - зроблено перерахунок субсидій: в автоматичному режимі - 20, в ручному режимі — 507;



     - опрацьовано по верифікації Мінфіну - 112 особових справ.         
     Станом на 01.09.2021 на обліку перебуває 167 сімей, в яких 240 осіб, у тому числі
     - переміщених з Донецької та Луганської областей – 200;
     - переміщених з АР Крим – 40.
     Серед внутрішньо переміщених осіб:
     - працездатні - 98 осіб, у тому числі отримувачі допомоги сім’ям з дітьми – 11 осіб;
     - діти - 50 осіб;
     - особи з інвалідністю - 11 осіб;
     - пенсіонери - 82 особи.

     По місцевому бюджету профінансовано за серпень - 551972,15грн., з яких:
     - виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги - 84326,04;
     - забезпечення перевезення - 167000,00;
     - пільги на послуги зв’язку  - 3602,57;
     - забезпечення ліками та зубопротезування пільгових категорій, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 5758,88;
     - стипендія УБД, яким 90 і більше років - 3200,00;
     - матеріальна допомога - 121500,00;
     - матеріальна допомога на поховання - 12000,00;
     - виплата пільг почесним громадянам міста - 441,53;
     - адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО - 15000,00;     
     - адресна грошова допомога матері загиблого в Афганістані сина - 2000,00;
     - соціальне таксі - 2302,92;
     - пільги на послуги зв’язку особам з інвалідністю по зору - 819,84;
  - відшкодування  Каховській  ЦМЛ  на  придбання  ліків хворим на  цукровий  діабет -
125360,37;
     - відшкодування  МЦПМСД  на  ліки  пільговим  категоріям  громадян,  відповідно  до
програми - 11349,86;
     - фінансування громадських організацій - 8660,00.
     По державному бюджету профінансовано за серпень - 7413071,95 грн.:
     - допомога сім’ям з дітьми -  6253231,32;
     - надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 71537,00;
     - придбання технічних засобів реабілітації та санаторно - курортне лікування для осіб з
інвалідністю - 33481,00;
     - матеріальна допомога особам з інвалідністю та малозабезпеченим - 1769,00;
     - субсидія, пільги - 1000872,24;
     - соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
(санаторно - курортна путівката відшкодування за відпустку ЧАЕС) - 10415,06;
     - санітарно - курортна путівка дітям з ДЦП - 1644,33;
     - заходи з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності
та учасників антитерористичної операції - 40122,00.
     За  серпень 2021  року управлінням  укладено  4 договори,  підготовлено  232 платіжних
доручень,  36 фінансових  та  юридичних  зобов’язань,  15  розподілов.  По  фінансуванню
допомог сім’ям з дітьми, пільгам і субсидіям проводяться платежі по 11 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  01.09.2021  до  Єдиного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на
пільги знаходиться 8098 осіб, із них  783 ветерана війни, з яких:
     - осіб з інвалідністю внаслідок війни - 71 особа, (АТО/ООС - 5 осіб);
     - учасників бойових дій - 433 осіб ( АТО/ООС - 262 особи);
     - учасників війни  - 156 особи (АТО/ОСС - 1 особа);



     - сімей загиблих (померлих) ветеранів війни - 112 осіб (АТО/ООС - 14 осіб );
     - прийнято на облік: учасники бойових дій - 6, багатодітна родина - 1 сім я.ʼ
     Нараховані пільги на житлово-комунальні послуги за серпень 2021 року:
     - з держбюджету 1232 особам на суму 395329,16 грн.;
     - міського бюджету почесним громадянам міста 441,53 грн.
     Переведено пільг на готівкову грошову форму 8 особам.
     Змінено поставщика газу 42 пільговикам.
     Здійснений  обмін  інформацією  між  інформацією  в  ЄДАРП  та  підприємствами  –
надавачами - послуг ( всього103 організації).
     Внесені до програми ЄДАРП  щодо  зміни різновидів та тарифів 38 записів.
     Відпрацьована верифікація - 212 осіб.
     Прийнято та відпрацьовано 10 декларацій про доходи сім’ї пільговика, 6 звернень щодо
отримання твердого палива та скрапленого газу.
     Надано  26  довідок  відділу  ДСД  для  перерахунку  субсидії  (отримання  пільг  під  час
нарахування субсидії з травня 2021 року).
     Надано 15 довідок про доходи пільговикам для отримання ДСД та довідки на пільгове
зубопротезування.
     Підготовлено: 18 контрольних документів, 5 відповіді на звернення громадян.
     За  серпень  2021  року  призначено  щорічної  разової  грошової  допомоги  до  5  травня  4
особам на  суму 5756,00грн;  підготовлено 5 відзивів  на  позивні  заяви щодо виплати до 5
травня; 2 відповіді на звернення громадян на УГЛ.   
     Надано  довідкової  консультативної  інформації  -  70  особам.  Зупинена   грошова
допомога на проживання ВПО - 2 особам, у зв’язку зі смертю. 
     Згідно  даних Головного  управління  статистики  у  Херсонській  області  згідно
державних статистичних спостережень за ф. № 1 - ПВ (місячна) станом на 01. 08.2021
по місту Каховка заборгованість із виплати заробітної плати складає 40431,4 тис.грн.
(732  особи),  яку  мають  три  підприємства  міста  -  ПрАТ  «Каховський  завод
електрозварювального  устаткування» -  38420,0  тис.грн.  (638  осіб),  ТОВ  «Аграрна
промислова  компанія  «Дом  -  Агро»  - 1632,7  тис.  грн.  (52  особи),  Каховський
агротехнологічний фаховий коледж - 378,7 тис.грн. (42 особи).
     У 2021 році зареєстровано 17 колективних договори та 13 змін та доповнень  до них.
     За січень - серпень 2021 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості
населення було перевірено 427 приватних підприємців міста,  виявлено 51 підприємця, які
порушували норми трудового законодавства, складено 22 акти. 
     За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано: 
     - податку з доходів фізичних осіб - 43200 грн;
     - військовий збір - 3600 грн.;
     - ЄСВ - 55440 грн.;
     - Єдиний - 454 грн;
     - всього - 102694 грн.
     Згідно з трудовим законодавством оформлено:
     - 8 найманих працівників; 
     - 94 працівника за цивільно-правовою угодою;
     - 7 оформились, як фізичні особи підприємці.
     Виявлено  трьох  осіб,  які  займались  підприємницькою  діяльність  без  дозвільних
документів.  Матеріали передані  до Каховської  ОДПІ, за  результатом роботи складено три
адміністративні  протоколи на суму 51 тис. грн.
     У серпні 2021 року спеціалістами управління складено чотири заперечення до суду щодо
відшкодування надмірно виплачених коштів з бюджету.
     У  звітньому  періоді  2021  року  сформовані  списки  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей
позбавлених  батьківського  піклування,  на  отримання  субвенції  з  державного  бюджету  на
придбання житла, та розрахунку потреби в цих коштах. 



     Згідно  з  вищезазначених  списків  Каховській  територіальній  громаді  виділені  кошти
субвенції на трьох осіб з категорії віком від 23 до 35 років: 

- 70% з державного бюджету сума 831 522,1 грн.;
     - 30% - 118788,9 грн.- сплачується за рахунок місцевого бюджету.
     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 2021 року:
     - прийнято заяви з пакетами документів - від 13 осіб;

  - внесено до ЦБІ змін  і доповнень - 42; 
  - замовлено одиниць технічних та інших засобів реабілітації - 40; 
  - направлено  на  підприємство  заявок  про  намір  забезпечення  технічними  засобами

реабілітації - 18; 
     - ознайомлено  з  переліком  підприємств,  які  здійснюють  післягарантійний  ремонт  та
технічне  обслуговування  ТЗР  з  метою  укладання  договору  на  обслуговування  виданих
засобів реабілітації -  20 осіб;
     - повідомлено про сформування направлення в ЦБІ - 13 осіб;
     - проведено  інвентаризацію  10  особових  справ  та  передано  до  Херсонського
обласного відділення Фонду соціального  захисту осіб з інвалідністю.
     Відпрацьовано списки померлих громадян (97 осіб), підготовлено до архівації 2 справи
осіб з інвалідністю у зв’язку з втратою статусу, до Централізованого банку даних з проблем
інвалідності внесено відповідні зміни.  
     Станом на 01.09.2021 до Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено
дані 832 осіб. 
     Прийнято заяви та пакети документів від 16 законних представників на реабілітацію дітей
з інвалідністю в Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради.
В ЦБІ сформовано електронні справи, внесено відомості, законним представникам надіслано
повідомлення про направлення дитини на реабілітацію.
     Складено договори та направлено на психологічну реабілітацію 5 учасників бойових дій, з
числа  учасників  АТО, з  них  2  договори  укладено  з  санаторієм  для  дітей  з  батьками
«Скадовськ» про надання послуг з психологічної реабілітації.
     Видано путівки 4 особам (2 учасникам бойових дій та 2 особам з інвалідністю загального
захворювання) у санаторії, що належить до сфери управління Мінсоцполітики.
     Прийнято заяви, сформовано пакети документів, складено акти обстеження матеріально-
побутових умов та направлено до Департаменту на влаштування до будинку-інтернату 3 осіб
(з них 3 особи влаштовано). 3 особам надається допомога у формуванні пакету документів
для влаштування у будинок-інтернат.

     Нараховано та відшкодовано за надання медичних послуг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи:

     - Каховській стоматологічній поліклініці за пільгове зубопротезування 1 особи - 4095,00
грн.;
     аптеці № 27 за безкоштовний відпуск медикаментів - 2 особам  74,00 грн.
     Відшкодовано компенсацію вартості на санітарно - курортне лікування громадянки, яка
постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 8262,00 грн. 
     Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  Ощадбанку,  інформацію  для  Міністерства
фінансів України щодо:
     - щомісячного нарахування та виплати стипендії 8 особам з інвалідністю внаслідок війни,
які досягли 90-річного віку в сумі 3,2 тис. грн.; 
     - щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 15,0 тис. грн.



     Надано  матеріальну  допомогу  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  2  особам  на
загальну  суму  1,7  тис.  грн.,  підготовлено  реєстри  до  Державної  казначейської  служби та
банківських установ, інформацію для Міністерства фінансів України.
     Складено акти матеріально - побутових умов проживання 8 осіб.
     Прийнято та направлено до Департаменту Херсонської ОДА 12 пакетів 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 серпня 2021 року прийнято 48 заяв від жителів
ТГ  на  лікування  та  поховання.  Проведено  2  засідання  комісії.  Призначено  допомогу:  на
лікування   -  43  особам  на  суму  121,5  тис.  грн.,  допомогу  на  лікування  1  внутрішньо
переміщеної особи на суму 1,0 тис.  грн.,  на поховання - 4 особам на суму 12,0 тис. грн..
Підготовлено:  1  протокол  засідання  комісії,  3  проекти  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 178 особам, з них:
     - 9  особам - з  питань  соціального  захисту  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
     - 94  особам - з питань надання матеріальної допомоги;
     - 2 особам - з питань пенсійного забезпечення;
     - 26 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
     - 7 особам  - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
     - 40 особам - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
     - 8 учасникам АТО - з питань санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації,
професійної адаптації та надання матеріальної допомоги;
     Протягом серпня місяця відділом відпрацьовано 57 контрольних документів, з них:
     - щотижневі - 1 
     - щомісячні -  26
     - разові — 32
     Підготовлено та направлено 8  відповідей на звернення громадян.
     Підготовлено  2  проекти  рішення  сесії  міської  ради  щодо  внесення  змін  до  міської
програми  соціального  захисту  на  2021  рік  та  розміщено  на  офіційному  сайті  Каховської
територіальної громади. 
     До  мережі  Фейсбук  та  на  сайт  Каховської  МТГ  надано  1  інформаційний  матеріал  з
питання роботи в місті соціального таксі.
     Протягом  серпня  2021  року  з  метою  контролю  за  виплатами  державних  соціальних
допомог здійснено:
     - 198  обстеженнь  сімей,  проведених  з  метою  підтвердження їх  права  на  призначення
державних допомог та субсидій,
     - 113  перевірок  достовірності інформації про  доходи  та  майновий  стан  отримувачів
державних допомог. 
     З  метою  перевірки  достовірності  наданої  інформації  про  доходи  для  призначення
державних  соціальних  допомог  та  житлових  субсидій,  протягом  місяця  зроблено  запити
інформації  до:
     - регіонального сервісного центру МВД України (автотранспорт) – 21 особу;
     - державної податкової інспекції  на 87 особу;
     - держаного реєстру речових прав на нерухоме майно на 247 осіб;
     - центр зайнятості населення на 61 особу;
     - державна прикордонна служба України на 1 особу;
     - міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану  на 10 осіб



     З метою запобігання виникнення переплат надсилаються листи до банківських установ,
поштових відділень, щодо повернення коштів на банківські рахунки управління, протягом
серпня надіслано 28 листів. 
     Станом на 01.09.2021 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
перебуває 368 багатодітних сімей, в яких налічується 1248 дітей. З початку року видано 78
посвідчень батькам багатодітних сімей та 107 посвідчень дітям.

               Інформація про роботу фінансового управління за серпень 2021 року.
     Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за сім місяців 2021 року
склали  158072,0  тис.грн,  що  становить  102,9%  до  плану,  бюджетом  додатково  отримано
4384,6  тис.грн.  Проти  фактичних  надходжень  минулого  року  надходження  власних  та
закріплених  доходів  загального  фонду  збільшено  на  23192,5 тис.грн.  Фінансовим
управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів до бюджету
Каховської міської територіальної громади.
     За  серпень  2021  року  підготовлено  62  розпорядження  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів,  підготовлено  85  інформації  на  контрольні  документи
облдержадміністрації та департаменту фінансів, зареєстровано 53 довідки про внесення змін
до розпису міського бюджету. Обсяг фінансування головних розпорядників коштів у липні по
загальному фонду склав  — 16137,1  тис.грн.  (без  урахування видатків,  які  проводяться  за
рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів) та по захищеним статтям
виконано без кредиторської заборгованості. 
     У серпні 2021 року за кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано -
382,3 тис.грн. в т.ч. придбання комп’ютерної техніки виконкому - 108,0 тис. грн., капітальний
ремонт фундаменту будівлі виконкому - 160,1 тис. грн., програмне обладнання для ЦНАП —
42,0 тис. грн.  

           За серпень 2021 року адміністраторами Центру надання адміністративних послуг
прийнято  та  опрацьовано  1127  заяв  від  суб’єктів  звернення  (із  них  61  адміністративних
послуг в режимі електронного доступу). 
     В період з 02.08.2021 по 31.08.2021 року прийнято 106 особи для оформлення паспорту
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  та  134  особи  для  оформлення  паспорту
громадянина України у вигляді ID-картки. За місяць видано 242 паспорти.
     До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за серпень 2021
року надійшло 55,2 тис. грн, із них:
     -  надання відомостей з  Державного земельного кадастру у  формі  витягу з  державного
земельного кадастру про земельну ділянку - 6,2 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 - 2,4 тис. грн.;
     - оформлення та видача паспорту громадянина України - 10,8 тис. грн.;
     - оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон - 34,2 тис.грн.
     За  звітний період  адміністраторами Центру  надано  понад  1300 консультацій суб’єктам
звернення.
     Складено  6  рішень  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.
     Щотижня  на  сторінках  Каховської  міської  територіальної  громади  та  Центру  надання
адміністративних послуг в Фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні
послуги. Опубліковано 34 інформаційних оголошення.



     В  Центрі  працює  сервіс  для  нечуючих  або  слабочуючих  людей.  Відтепер,  нечуючі
відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з обслуговування  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.


