
    Щомісячний звіт:  головне про роботу Каховської влади 
Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана 

протягом місяця. Отож, пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними 
фактами про роботу виконавчих органів каховської влади за січень 2020 року. 

Відділом економіки, комунального майна та землі за звітний період:
- складено та затверджено Реєстр діючих у 2020 році регуляторних актів

відділів і управлінь Каховської міської міської ради, План-графік відстеження
результативності регуляторних актів відділів та управлінь Каховської міської
ради на 2020 рік;

-  здійснено  збір  матеріалів  для підготовки  звіту  про  хід  виконання
Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки
за  2019  рік  для  подання  на  розгляд  членів  виконавчого  комітету  та
депутатського корпусу;

-  здійснено  збір  матеріалів  для підготовки  звіту  про  здійснення
державної  регуляторної  політики  відділами  та  управліннями  Каховської
міської ради у 2019 році;

- проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з  ТОВ  “  Авто-плаза”,ТОВ  “ДСМ  —
Україна”,  ФОП  Олійник  О.О.,  Довбня  І.В.,  Пісьміченко  В.В.,  Кучма
Ю.В. та роботу по погашенню заборгованості зі сплати за користування
рекламними засобами;

- направлено акт-рахунок за оренду комунального майна підприємствам
ТОВ “Каховліфт” за січень 2020 року, “Пошта” за 2019 рік;

-підготовлено 3 д/у до договору оренди комунального майна;
- підготовлено та затверджено 40 проектів рішень сесії міської ради;
- підготовлено 8 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів

оренди земельних ділянок;
-  підготовлені  матеріали  для  проведення  земельних  торгів  з  набуття

права оренди на 4 земельних ділянок;
-  підготовлені  матеріали  по  продажу  земельних  ділянок

несільськогосподарського призначення для оформлення нотаріальної угоди на
2 (дві) земельні ділянки;

-  замовлено  та  отримано  5  (п’ять)  Витягів  про  державну реєстрацію
земельних ділянок;
-  поставлено  громадян  на  облік  по  виділенню  земельних  ділянок  для
будівництва та обслуговування житлового будинку, а саме учасники бойових
дій які безпосередньо брали участь в АТО — 2.

Фінансовим  управлінням проводиться  щоденний  моніторинг
надходжень податків та зборів до міського бюджету. 

Власні  надходження  до  міського  бюджету  по  загальному  фонду  за
січень  2020 року склали 12108,7 тис.грн, що становить 99% до плану, бюджет
недоотримав  127,5  тис.грн.  Проти  фактичних  надходжень  минулого  року



надходження власних та закріплених доходів загального фонду зменшено на
123,8 тис.грн. 

За  січень  2020  року  підготовлено  39  розпоряджень  на  фінансування
головних  розпорядників  коштів  міського  бюджету.  Обсяг  фінансування
головних розпорядників коштів у січні по загальному фонду склав 10705,5
тис.грн., видаткову частину по захищеним статтям видатків (без урахування
видатків,  які  проводяться  за  рахунок  цільових  субвенцій  з  державного  та
обласного бюджетів)  виконано без кредиторської заборгованості. 

У  січні  2020  року  за  рахунок  цільових  субвенцій  з  державного  та
обласного бюджетів проведено фінансування видатків по соціальному захисту
та  соціальному  забезпеченню  у  сумі  1,5  тис.грн
пільгове медичне обслуговування  осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Протягом  січня  2020  року  відділом   міського  господарства,
надзвичайних  ситуацій,  обліку  житла   розглянуто  19  звернень  від
мешканців міста, підготовлено 4 проекти рішень виконавчого комітету.

Здійснено 12 оглядів дотримання правил благоустрою. 
Відповідно  до  звернень  організовано  роботи  з  оновлення  дерев  та

видалення 10 сухостійних та аварійних дерев. Здійснено огляд 16 дерев. 
Проведено засідання комісії ТЕБ та НС. Надано 2 довідки по пожежам.
Підведено  підсумки  роботи  виконавчого  комітету  міської  ради  з

виконання Плану основних заходів цивільного захисту міста за 2019 рік.
Налагоджена  взаємодія  з  Каховським  військовим  комісаріатом  щодо

залучення  військовозобов'язаних  до  служби  за  контрактом,  проведення
заходів приписки юнаків  2003 року народження,  підготовки до проведення
весняного призову громадян на військову службу.

Проведена спільна нарада з керівним складом військового комісаріату з
питань мобілізаційної підготовки на 2020 рік.

Міською ланкою в  складі  обласної  територіальної  підсистеми  надані
пропозиції  Департаменту  цивільного  захисту  на  оборонної  роботи  ОДА  з
питань проведення функціонального навчання керівників та фахівців з питань
цивільного захисту.

Здійснена  обробка  документів  від  громадян  пов’язаних із  взяттям на
квартирний облік, приватизацією державного житлового фонду, які надійшли
від ЦНАП - 3 справи.

Здійснена обробка документів на видачу дублікату свідоцтва про право
власності на житло - 1 справа.

Складено додаткових угод про подовження терміну дії Договору найму
соціального житла - 3.

Проведено засідання міської громадської комісії з житлових питань.

Відділом  культури протягом  звітного  періоду   проведена  низка
культурно-мистецьких заходів:

- заходи до святкування «Новорічної дискотеки»;



-  до  Новорічних  та  різдвяних  свят:  Книжкова  виставка-інсталяція:
«Новорічні історії»;

- дитяча вистава «Тролі. Час новорічних обіймів»;
           - різдвяний культурно-просвітницький захід «Різдвяні зустрічі»;
       - до Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту: Тематична поличка:
«242 дні героїчної оборони Донецького аеропорту»;

- фестиваль дитячої творчості  «Різдвяні зорі»;
- до Дня Соборності України: Історична розвідка: «Історія Соборності у

світлинах»,  виставка історичної події: «Україна: сторінки історії»,  урочистий
мітинг з нагоди 101 річниці Соборності та Свободи України;

-  до  100-річчя  бою  під  Крутами  книжкова  виставка-вшанування:
«Лицарський подвиг юних українців»;

-  до  100-річчя  подій  Української  революції  1917-1921  років  та
вшанування пам’яті її  учасників історико-патріотична година «Відродження
нації. Історія української революції»;
-  тематичний  вечір  до  85-річчя  від  дня  народження  Всеволода  Нестайка,
українського письменника, класика сучасної української дитячої літератури.

Управлінням  освіти протягом  звітного  періоду  підготовлено базу
даних випускників 2020 року, які претендують на отримання документів про
освіту з відзнакою.

Триває моніторинг освітньої діяльності педагогів початкової школи, які
атестуватимуться у 2020 році.

11  січня  на  базі  ЗОШ № 4  відбувся  обласний  брейн-ринг  «Зимовий
калейдоскоп» серед вихованців гуртків «Джура» ЦТКТУМ. ІІ  місце зайняв
рій «Булатні клинки» (СЗОШ № 2), а ІІІ місце – рій «Чорний оксамит» (ЗОШ
№ 4).

Хореографічний  ансамбль  «Веселушки»  ЦДТ  здобув  ІІ  місце  у
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Яскрава
країна» в м. Трускавець  з 9 - 12 січня.

24 січня команда ЗОШ № 1 вийшла у фінальну частину Всеукраїнських
спортивних масових змагань «Круті  ігри»  та  буде  представляти  область  в
Києві у лютому 2020 року.

Триває  обласний  етап  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт   МАН. 11 юних науковців написали контрольні роботи з
базових  дисциплін та  готуються  до  захисту,  який  відбудеться  12 лютого  в
м.Херсоні. 

Семінар  для  керівників  закладів  позашкільної  освіти  міста
«Впровадження інклюзивної освіти в позашкіллі» відбувся  20 січня на базі
СЮТ. 

Інклюзивно-ресурсним центром  проведено дві супервізійні зустрічі для
ЗДО  та  ЗЗСО  з  теми:  «Аутизм  –  основні   аспекти  взаємодії  з  дітьми  з
розладами аутичного спектру». 



За  звітний  період  відділом  у  справах  молоді  та  спорту спільно  з
іншими відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними
групами було проведено (або організовано участь каховських спортсменів в
змаганнях) 14 спортивних заходів (Новорічний турнір з тенісу серед чоловіків
(парний розряд); відкритий Чемпіонат м. Каховки з блискавичних шахів (бліц)
2020 року; чергові матчі другого кола ХІV відкритого Чемпіонату (Першості)
м. Каховки з футзалу сезону 2019/2020 серед команд Вищої та Першої ліги) та
8 молодіжних і  козацьких заходів (засідання міської координаційної  ради з
питань  розвитку  Українського  козацтва;  засідання  міської  Ради  з  питань
молодіжної політики; молодіжний "круглий стіл" до Дня Соборності України;
створення символічного "Живого ланцюга єднання";  участь  молоді  міста  в
урочистому мітингу з нагоди Дня Соборності;  молодіжний "круглий стіл" до
Дня пам'яті Героїв Крут; перегляд художнього фільму "Крути 1918"; урочисте
покладання  квітів  до Козацького  хреста  гетьману  Богдану  Ружинському  і
Українським козакам, присвячене Дню пам'яті Героїв Крут; тощо).

Відділом у справах дітей у  січня  поточного  року   відвідано  за
місцем  проживання   28 сімей,  проведено  профілактичну  роботу  з  5
неповнолітніми з приводу пропусків занять,порушення дисципліни, прийнято
участь у 4 судових засіданнях,  проведено День права у ЗОШ № 4, засідання
комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено документи та взято участь
у засіданні виконкому Каховської міської ради.

Відділом у справах дітей спільно з Каховським міськрайонним судом
організовано та проведено День відкритих дверей для учнів ЗОШ-міста.

Поставлено  на  облік  чотирьох  дітей,  які  опинились  в  складних
життєвих обставинах, усі персональні дані яких внесено до бази ЄІАС Діти.

Міським центром соціальних  служб для  сім’ї,  дітей  та  молоді за
звітний  період   здійснено  9  обстежень  одиноких  матерів  з  метою
встановлення факту спільного проживання матері та дитини, 17 візитів в сім’ї,
що перебувають в складних життєвих обставинах,  виявлено 8 сімей в СЖО, в
них виховується  18 дітей.       

Протягом січня  2020  р.  з  соціального  супроводу  було  знято  4  сім’ї,  з
позитивним  результатом.  Всього   під  соціальним  супроводом  МЦСССДМ
станом на 01.02.2020 р. перебуває 2 сім’ї, що опинились в складних життєвих
обставинах. 

         Протягом січня 2020 року було надано 99 соціальних послуг.
        Здійснено прийом по різним питанням 19 громадян.          

В рамках «Дня права» в ЗОШ № 4 проведено семінар для учнів 6 – их
класів  на  тему  «Булінг  в  шкільному  середовищі,  відповідальність  та
наслідки». 

Для вихованців дитячого будинку інтернатного типу «Радість» проведено
семінар з елементами гри «Ми за здоровий спосіб життя».



    Відділом   містобудування  та архітектури протягом   січня  2020
року підготовлено 2 проекти рішення на сесію міської ради, 3 розпорядження
міського голови.

Розглянуто  звернень:  від громадян міста - 29, від юридичних осіб- 27.
Проведено 12 перевірок скарг та звернень комісійно.
Видано 4 ордери на проведення земляних робіт.
Проведено   8  перевірок  виконання  земляних  робіт   та   зберігання

будматеріалів.
Видано  - 1 будівельний паспорт забудови земельної ділянки, 4 висновки

 по землевпорядній документації.

      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.

          Співробітниками  відділу  контролю  за  додержанням
законодавства   про  працю,  благоустрій  та  паркування  транспортних
засобів  в   порядку  самоврядного  контролю  за  дотриманням  Правил
благоустрою території в м. Каховка здійснено 7 рейдів, спрямованих на 
 виявлення правопорушників, виходячи з наявних повноважень, під час 
 яких проведені профілактичні бесіди з 37 фізичними особами-підприємцями
 та мешканцями міста, винесено 3 приписи щодо усунення порушень.  

        Складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення ( всі — за
статтею 152 КпАП України «Порушення державних стандартів, норм і правил
у  сфері  благоустрою  населених  пунктів  та  правил  благоустрою  територій
населених пунктів»), 5 з яких згідно статті 218 КпАП України направлено на
розгляд адміністративної комісії при міськвиконкомі Каховської міської ради,
1  надіслано  до  Новокаховського  міськвиконкому  за  місцем  мешкання
правопорушника.
     На виконання розпорядження № 219-р міського голови «Про створення
тимчасової  комісії  по  обстеженню зупиночних комплексів  в  м.  Каховка» в
результаті  невиконання  вимог  комісії  щодо  поновлення  зруйнованого
плиточного  покриття  стосовно  1  особи,  в  тимчасовому  користуванні  якої
знаходиться  зупиночний  комплекс  «Свєтлово»,  складено  протокол  про
адміністративне  правопорушення   за  статтею  152  КпАП  України,  за
результатом  розгляду  якого  міськвиконкомом  Новокаховської  міської  ради
буде  прийняте  рішення  щодо  подальшого  перебування  цього  зупиночного
комплексу у користуванні цієї особи.



       На виконання розпорядження № 14-р міського голови «Про створення
тимчасової  комісії  з  візуального  обстеження  стану  рекламоносіїв  в  м.
Каховка» разом з відділом містобудування та архітектури та відділом міського
господарства,  надзвичайних  ситуацій,  обліку  житла  під  час  обстеження
виявлено 26 об єктів,  які  розміщені  з  порушеннями статей 6  та  16 Законуʼ
України “Про рекламу” та “Правил розміщення зовнішньої реклами в місті
Каховці”. 14 рекламоносіїв розміщені на землях Каховської міської ради без
дозвільних  документів,  12  рекламоносіїв  самовільно  розміщені  на
електроопорах міста.
        Спільно з іншими службами міськвиконкому 27.01.2020 року здійснено
візуальне обстеження об єкту будівництва та екологічного стану дендропарку,ʼ
в ході якого виявлено самостійно збудований стік невідомої прозорої рідини з
території  приватної  земельної  ділянки  до  Каховського  водосховища.
Матеріали перевірки для  прийняття рішення направлено  за  належністю до
Каховського райуправління Держпродспоживслужби в Херсонській області.
       

За січень  2020  року адміністраторами  Центру  надання
адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 2522 заяви від суб’єктів
звернення  (із  них  1178  адміністративних  послуг  в  режимі  електронного
доступу). 

В  період  з  02.01.2020  по  31.01.2020  року  прийнято  162  особи  для
оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон  та  60 осіб
для  оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 

До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання  адміністративних
послуг за січень 2020 року надійшло 90,2 тис. грн.

За  звітний  період  адміністраторами  Центру  надано  понад  3000
консультацій суб’єктам звернення.

Складено 23 рішення по справі про адміністративні правопорушення у
вигляді попередження.

В  Центрі  запрацював  новий  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.   

 Спеціалістами  управлінням праці та соціального захисту населення
забезпечено  26  осіб  з  інвалідністю   технічними  засобами  реабілітації   та
протезно-ортопедичними виробами (49 одиниць на суму 135 тис. грн.)
         Підготовлено реєстри до Держказначейства, Ощадбанку, інформацію для
Міністерства  фінансів  України  щодо  щомісячного  нарахування  та  виплати
стипендії 15 особам з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного
віку в сумі 1500,00 грн. та щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників
АТО в сумі 12,0 тис. грн.. 
     Проведено роботу та оформлено документи для призначення щомісячної
допомоги  членам  сімей  загиблих  в  АТО  військовослужбовців  (13  осіб)  за



рахунок  коштів  обласного  бюджету.  Складено  список-розпорядження  та
направлено до виплатного центру.  
        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 січня 2020 року прийнято 50 заяв від жителів міста. Проведено 3
засідання комісії.  Призначено допомогу: на лікування - 50 особам на суму
87,7  тис. грн., на поховання – 4 особам на суму 12,0  тис. грн. 

По  місцевому  бюджету  профінансовано  за  cічень  поточного  року  –
289658,00 грн.:

- забезпечення перевезення – 175 000,00 грн.;
-  зубопротезування  пільгових  категорій,  –  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1458,00 грн.;
- стипендія УБД, яким 90 і більше років – 1500,00 грн.;
- адресна допомога  - 12 000,00 грн.;
- матеріальна допомога – 87700,00 грн.;
- матеріальна допомога на поховання – 12000,00 грн.;

По  державному  бюджету  профінансовано  за  січень  2020  року    -
11831115,87 грн.:

- допомога сім’ям з дітьми – 3927468,79 грн.;
- субсидія, пільги – 7839222,30 грн.;

-  надання  щомісячної  адресної   грн.допомоги  внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на прож грн.ивання, в
тому числі  на оплату житлово-комунальних послуг – 64424,78
грн. 

Відділом з питань депутатської діяльності у січні 2020 року 
підготовлено до проведення:
- засідання 91 позачергової сесії. На порядок денний виносилося 9 
проектів рішень;

-  спільні засідання депутатських комісій до 92 сесії  міської  ради.  На
розгляд було винесено 38 проектів рішень;

- засідання 92 сесії. На порядок денний виносилося 53 проекти рішення;
-  Два  засідання  адміністративної  комісії  (08.01.2020  та  22.01.2020).  Було
розглянуто  12 протоколів про адміністративне правопорушення.

Відділом  державної  реєстрації  речових  прав протягом  місяця
прийнято  прийнято 432 осіб, а саме реєстрація права власності  на нерухоме
майно  –  221  особа,   інше  речове  право  (договори  оренди)  –210  осіб,
обтяження – 1 особа.

З  питань  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-
підприємців  подано  та  оброблено  140  заяв  про  надання  адміністративних
послуг.

За  звітний період  до бюджету  Каховської  міської  ради за  здійснення
реєстраційних дій надійшло –22370,00 грн.



Протягом січня  2020 року  відділом реєстрації  місця проживання
осіб надано понад 1360 адмінпослуг з різних питань,  а саме зареєстровано
місце проживання  – 128 особам, знято з реєстрації місця проживання – 174
особи, оформлено та видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця
проживання особи – 771, оформлено та видано довідок про склад сім’ї або
зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб – 288.

Підготовлено  інформацій  на  запити  суддів,  правоохоронних  органів,
виконавчої служби, ВВДРВ – 88.

Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців    в  межах
періодичного  поновлення  на  підставі  відомостей  наданих   відповідними
службами  опрацьовано наступну інформацію: -  за  відомостями  щодо
реєстрації  95  осіб,   за  відомостями  щодо  зняття  з  реєстрації  97  осіб,   за
відомостями щодо зміни ПІБ 17 осіб,  за  відомостями щодо досягнення 18
років 27 осіб,  за відомостями щодо померлих 41 особа,  за переадресацією
від інших відділів ведення Державного реєстру виборців 20 осіб.

За  січень  2020  року  до  канцелярії  загального  відділу надійшло
розпоряджень  голови  ОДА,  доручень  голови  облдержадміністрації та  його
заступників,  листів  від  органів  вищого  рівня  та інших  листів  в  загальній
кількості 889 одиниць. Прийнято 274 звернень  громадян,  12  інформаційних
запитів, 195 листів, заяв та запитів від юридичних осіб.

Вихідної кореспонденції було зареєстровано 194 одиниці. 
На  особистому  прийомі  міського  голови  побувало  9  громадян  та  4

ініціативні групи мешканців міста з загальною кількістю 28 осіб. 
Підготовлено  та  проведено  3  засідання  виконкому,  на  яких  було

розглянуто і прийнято 24 рішення виконкому. 
Надано консультації та роз’яснення 301 громадянину.

          У січні 2020 року архівним відділом підготовлено  та опубліковано в
міських  газетах,  а  також  розміщено  на  сайті  Каховської  міської  ради
інформаційні матеріали  «Календар пам ятних дат в історії міста Каховки наʼ
2020 рік». 

Відпрацьовано та схвалено номенклатури справ на 2020 рік структурних
підрозділів  Каховської  міської  ради.  За  зверненнями  громадян  та  установ
зареєстровано  41  запит  соціально-правового  характеру  і  11  тематичних
запитів.  На  виконання  запитів  надано  131  довідку  соціально-правового
характеру,  в  тому  числі:  91  довідка  про  підтвердження  стажу  роботи,  38
довідок про розмір заробітної плати та 2 довідки про відсутність документів.
На виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 21 архівну копію
(архівний витяг) 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 32 одиниці зберігання, які  використовувалися для підготовки та
видачі довідок соціально-правового характеру. 


