
        

Довідка 

про роботу відділу економіки, комунального майна та землі 

за січень 2018 року 

 

 

 ЕКОНОМІКА: 

1. Підготовлено 2 проекти рішення міської ради, а саме: 

- Про скасування рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.11.2016 

року№ 292 “Про проведення допорогових закупівель”; 

- Про затвердження Положення про відділ економіки, комунального майна та землі 

Каховської міської ради у новій редакції 

 2. Проведено засідання фінансової комісії з питань розрахунків з бюджетами усіх 

рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій 

та інших соціальних виплат. 

 3. Збір інформації для підготовки звіту про підсумки виконання Програми 

економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за 2017 рік. 

 4. Здійснюється контроль за своєчасними розрахунками за укладеними 

договорами оренди комунального майна, за користування рекламними засобами, за 

договорами купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

5. Підготовлено розпорядження міського голови: 

- “Про проведення в місті регулярних ярмарків з реалізації сільськогосподарської 

продукції” на період з 01.02.2018 по 28.02.2018 року; 

- “Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального 

використання бюджетних коштів у 2018 році. 

 6. Заповнено економічну частину паспорту міста станом на 01.01.2018 року 

 8. Надіслано листи-запити підприємствам виробникам на виконання Закону 

України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 

 10. На офіційному сайті міста оновлено інформацію щодо здійснення державної 

регуляторної політики відділами та управліннями Каховської міської ради у 2018р. 

 11. Надано консультації щодо розрахунків за користування рекламними засобами. 

 12. Участь у практикумі від Херсонського регіонального відділення із підготовки 

проектів на тему “Підготовка проектів на отримання додаткового фінансування. Робота 

з ДФРР та донорськими організаціями: сучасна практика”. 

 13. Підготовка інформації щодо використання коштів бюджету розвитку (спец. 

Фонд) за 2017 р. 

 14. Підготовка інформації щодо проведення допорогових закупівель із 

використанням електронної системи закупівель”PROZORRO”за рахунок коштів 

міського бюджету у 2017 році. 

 15. Надано відповіді юридичним особам щодо ставок місцевих податків і зборів, 

встановлених на території м. Каховка на 2018 рік. 

 

КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО: 

●  підготовлено  два проекти розпорядження міського  голови (“Про 

затвердження протоколу  № 1 від 26.01.2018 засідання конкурсної  комісії з 

відбору суб’єктів оціночної  діяльності для здійснення незалежної  оцінки 

комунального майна”, “Про  затвердження протоколу № 2  від 

26.01.2018 засідання конкурсної  комісії з відбору суб’єктів оціночної 

 діяльності для здійснення незалежної  оцінки комунального майна”); 

●   



●  винесено  на розгляд сесії міської ради чотири  проекти рішення 

(“Про передачу у  власність громадян малоквартирного  житлового 

будинку за адресою м. Каховка,  вул. Велика Куликовська, 93 та списання 

 його з балансу комунального підприємства  “Каховська керуюча 

компанія”, “Про  передачу у власність громадян  малоквартирного 

житлового будинку за  адресою м. Каховка, вул. Мелітопольська,  20 

“а” та списання його з балансу  комунального підприємства “Каховська 

 керуюча компанія”, “Про передачу у  власність громадян 

малоквартирного  житлового будинку за адресою м. Каховка,  вул. 

Пушкіна, 82 та списання його з  балансу комунального підприємства 

 “Каховська керуюча компанія”, “Про  прийняття комплектів засобів 

навчання  придбаних за рахунок освітньої субвенції  з державного 

бюджету”), які були прийняті  22 січня 2018 року; 

●   

●  винесено  на розгляд виконавчого комітету один  проект рішення 

(“Про надання дозволу  на укладання договору оренди КП “Каховська 

 керуюча компанія”), який прийнято  30 січня 2018 року; 

●   

●  підготовлено  6 оголошень для розміщення в місцевих  ЗМІ (газета 

“Каховские новости”); 

●   

●  26.01.2018  року проведено 2 засідання конкурсної  комісії з відбору 

суб'єктів оціночної  діяльності; 

●   

●  підготовлено  для розміщення на сайті відомості щодо  наданого в 

оренду комунального майна  територіальної громади міста станом  на 

01.01.2018; 

●   

●  надано  дві консультації щодо захисту прав  споживачів (в 

усній формі); 

надано 7 консультацій щодо комунального майна територіальної громади міста (в усній 

формі). 

 

 

ЗЕМЛЯ: 

- підготовлено та затверджено 12 проектів рішень сесії міської ради; 

- підготовлено та надано 13 відповідей на контрольні документи; 

- підготовлено та надано 18 відповідей на листи та заяви від фізичних та юридичних 

осіб; 

- підготовлено та надано 3 відповіді на урядову гарячу лінію; 

- підготовлено 5 договорів оренди землі; 

- підготовлені матеріали для проведення земельних торгів з набуття права оренди на 

земельну ділянку (аукціон проведений 24.01.2018 р.); 

- підготовлені матеріали по продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення для оформлення нотаріальної угоди по 4 земельним ділянкам; 

- підготовлено 2 пакета документів для проведення земельних торгів з набуття права 

оренди на земельну ділянку; 

- постійно приймаються громадяни та юридичні особи по земельним питанням; 

- замовлено та отримано 9 Витягів з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки; 



- замовлено та отримано 8 Витягів про державну реєстрацію земельної ділянки; 

- замовлено та отримано 1 Витяг про надання відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

- замовлено та отримано 5 Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно; 

- замовлена та отримана довідка з Державного земельного кадастру вартості 1 м² від 

нормативно грошової оцінки, для проведення розрахунків вартості розміру місячної 

плати рекламних засобів; 

- 8 громадян поставлено на облік по виділенню земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, а саме учасники бойових дій які безпосередньо 

брали участь в АТО; 

- на розгляд постійно діючої комісії з розгляду питань, пов’язаних із земельними 

відносинами при Каховській міській раді підготовлено 5 заяв від фізичних та юридичних 

з виїздом на місце та фотографуванням; 

- підготовлені матеріали та проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

 

 
        

Інформація про роботу фінансового управління 

за січень 2018 року 

        

    

Щоденній    аналіз надходжень до 

міського бюджету       
  
    

План    по доходам становить:  
   
    

-    січень 

   

    
    
    

    
    
    

    

105 

   

    

Листування    з ОДПІ з приводу 

помісячного розпису    доходів для 

виконання бюджету(    тимчасовий 

та постійний план на 2018    рік) 
   

    

2 

   

    

Моніторинг     надходжень податків і 

зборів до    міського бюджету 

   

    

21 

   

    

Проведено    річний та що недільний 

аналіз виконання    дохідної частини 

міського бюджету    та формування 

діаграм для оприлюднення    інформації на 

сайті Каховської міської    ради  

    

5 

   



   
   

    

Зроблено    розпоряджень на 

фінансування бюджетних    установ за 

січень 2018 року 

   

    

24 

   

    

Підготовка    інформації на контрольні 

документи    ОДА та Департаменту 

фінансів     

   

    

79 

   

    

Листування    з УДКС з приводу 

відкриття рахунків    та виконання 

бюджету 

   

    

9 

   

    

Реєстрація    довідок та внесення змін 

до бюджету 

   

    

3 

   

    

Складання    лімітних довідок та 

надання їх головним   

 розпорядникам коштів     

   

    

82 

   

    

Перевірка    бюджетних організацій та 

установ 

   

    

2 

   

 

 
        

Звіт про проведену роботу відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, 

обліку житла за січень 2018 року 

 Протягом січня 2018 року відділом відпрацьовано 131 контрольних документів, 

розглянуто 18 звернень від мешканців міста, підготовлено 12 проектів рішень 

виконавчого комітету, 1 рішення сесії міської ради. 

 Здійснено 12 оглядів дотримання правил благоустрою. Забезпечено наведення 

благоустрою в козацькому сквері до урочистих заходів. Взято участь у 9 нарадах з 

житлово-комунальних питань. 

 Проведено 3 засідання комісії ТЕБ та НС. 



 Підготовлена щорічна Доповідь з мобілізаційної підготовки за 2017 рік. 

 Готується “Програма забезпечення підготовки та проведення мобілізації, 

організації та підготовки територіальної оборони на території міста на 2018 рік” (проект 

на сайті). 

 
        

Звіт про проведену роботу управління праці та соціального захисту населення за 

січень 2018 року 

 

 

У січні 2018 призначено: 

●  державних  соціальних допомог –477; 

 - субсидій – 508. 

Зупинені – 145 субсидій; 

 відновлені – 78 субсидій. 

Зроблені перерахунки субсидії: 

●  у ручному  режимі – 372; 

●  у  автоматичному режимі (двічі) – 27166.   

 

Активна база отримувачів: 

 субсидії ЖКП – 12335 осіб; 

 субсидії СГТП – 774осіб; 

 державних допомог – 2620 осіб. 

 

У січні 2018 проведена інвентаризація особових справ: 

●  державних  допомог – 3512;  

●  субсидій  на скраплений газ та тверде паливо –  776;   

●  заяв  по монетизації – 4351; 

●  210  особових справ громадян, які постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи;  

●  пільговиків  – 1358;  

●  переміщених  осіб – 175. 
  

За статистичною інформацією станом на 01.01.2018 року по місту Каховка 

заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками відсутня. 

За січень 2018 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості 

населення було перевірено 44 приватних підприємців міста, виявлено 4 підприємця, які 

порушували норми трудового законодавства, складено 2 акти. 

Зареєстровано 2 колективних договорів. 

 

У січні проведено: 

●  1  засідання опікунської ради по недієздатним  працездатним 

громадянам;  

●  1  засідання спостережної комісії;  

●  1  засідання оперативного штабу по  розв'язанню проблем 

бездомних громадян  під час надзвичайних ситуацій в  осінньо-зимовий період; 

●  1  засідання з керівниками житлово-комунальних  підприємств та 

ОСББ щодо фінансування  субвенції з державного бюджету. 



5 особам видані довідки, як внутрішньо-переміщеним особам (ВПО). Здійснено 57 

перевірок фізичної ідентифікації ВПО, з них встановлений факт проживання у 28 осіб. 

Скасована 1 довідка ВПО; 3-х ВПО знято з обліку. 

З 60 організаціями – надавачами послуг проведено звірку відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням пільг. Сформовані та надані електронні файли-запити всім 

організаціям-надавачам послуг. В єдиному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги знаходиться 7617 осіб. 

Розпочато роботу щодо оздоровлення у 2018 році дітей пільгових категорій. Поставлено 

на облік у січні 19 дітей. 

По 3 громадянкам міста доопрацьовано матеріали щодо нагородження почесним 

званням України „Мати–героїня”. 

Проведено 142 перевірки пенсійних справ щодо правильності 

призначення пенсій Каховським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України 

Херсонської області. 

Відпрацьовано списки осіб, які потребують технічних засобів реабілітації та протезно-

ортопедичних виробів у 2018 році, подано заявку до Департаменту на 665 одиниць ( з 

них 48 – крісел колісних). Прийнято 5 заяв та пакетів документів від осіб з інвалідністю 

на забезпечення санаторно-курортним лікуванням. 

Прийнято та направлено до Херсонської ОДА документи на 13 осіб на 

отримання матеріальної допомоги через обласну комісію з питань надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим верствам населення та 9 пакетів документів від пенсіонерів 

та осіб з інвалідністю на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Взяті на облік та видані посвідчення: 

- “Інвалід війни” – 1; 

- «Член сім'ї загиблого» - 1; 

- «Діти-інваліди» – 5; 

- «Батьки багатодітної сім’ї» – 5; 

- «Діти з багатодітної сім’ї» – 7. 

Станом на 01.02.2018р. УПСЗН профінансовано - 20 423 835,54 грн.. Станом на 

01.02.2018р. кредиторська заборгованість складає - 39 250 034,83 грн. 

Протягом січня 2018 року прийнято вхідної документації – 342; вихідна документація – 

621. 

 
        

Звіт 

роботи загального відділу за січень 2018 року 

За січень 2018 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 820 од. 

 Прийнято: 

- звернень громадян — 155 од., 

- депутатських звернень - 10 од., 

- інформаційних запитів - 20 од., 

  - листів, заяв та запитів від юридичних осіб - 461 од. 

 Отримано в відділеннях поштового зв’язку 14 пакетів та посилок з заявленою 

цінністю. 

 Зареєстровано 26 судових повісток; доручень міського голови, планів заходів та 

графіків — 6. 



 Вихідної кореспонденції було зареєстровано 749 од. З них було підготовлено та 

запакетовано 136 простих листів та 42 листів та пакетів з повідомленням. Кур’єрською 

доставкою працівниками відділу доставлено 139 документів. Щотижнево проводився 

прийом періодичних друкованих видань в кількості 32 екз., а також інших газет та 

журналів, та виконувалася їх передача до відділів виконкому. 

На особистому прийомі міського голови побувало 6 громадян та 3 ініціативні групи 

мешканців міста з загальною кількістю 37 осіб. Ведення особистого прийому міського 

голови та його першого заступника проводиться відповідно п. 16 Регламенту виконкому. 

Надано консультації та роз’яснення 237 громадянам. 

Відкориговано та розміщено на інформаційному стенді виконкому графіки прийому 

начальників відділів/структурних підрозділів міської ради та заступників ОДА. 

Підготовлено та подано на розгляд виконавчого комітету проект рішення про роботу із 

зверненнями громадян у 2017 році. За результатами розгляду прийнято рішення 

виконкому № 17 від 16.01.2018. 

Також підготовлено та розміщено на офіційному сайті звіт з роботи виконавчого комітету 

Каховської міської ради по роботі доступу із запитами до публічної інформації за 2017 

рік. 

Проведено роботу по підготовці до тривалого зберігання справ з питань звернень 

громадян за 2017 рік в кількості 38 од. 

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 

35 рішень виконкому. Для членів виконкому роздруковано 560 комплектів примірників 

проектів рішень. Під час проведення засідань організовано відеозапис. Прийняті 

рішення з відповідними додатками сформовані у справи відповідно до вимог Регламенту 

виконкому. 

Вся вихідна документація виконкому та інша документація відділів в січні була 

сформована та підшита у справи в кількості 34 од.. 

Виконувався облік виданих бланків листів виконкому і міської ради, розпоряджень 

міського голови, рішень виконкому та сесій міської ради. За січень даної документації 

видано 659 од. 

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). 

А також: 

- оновлення бухгалтерських програм M.E.Doc, Єдине вікно та Мережа. 

- підключення ЦНАП до IGOV. 

- підготовка документів та формування запитів на отримання посилених сертифікатів та 

ключів від ІДД ДФС. 

 

- налагодження роботи по підключенню до Системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади. 

- підготовка та обслуговування системи “Голос” до сесії міської ради. 

- проведено поточне обслуговування 3 робочих станцій. 

- налагодження роботи принтерів після збою. 

- забезпечення прямих трансляцій пленарних засідань на хмарний сервіс YouTube. 

- архівування знятих відеоданих. Конвертація, оптимізація, забезпечення доступності 

відеоданих для співробітників виконкому. Забезпечення доступності відкритих 

відеоданих. 



- тех.обслуговування локальної мережі виконкому: виправлень аварійних з'єднань, 

тестування обміну меду робочими станціями, оптимізація спільної роботи 

співробітників. 

- періодичне сервісне обслуговування робочих станцій виконкому (оновлення ПЗ, 

тестування продуктивності, усунення вузьких місць в обміні даними). 

- планове сервісне обслуговування підмінного фонду (перевстановлення ПЗ, 

діагностика, ремонт систем охолодження, заміна несправних компонентів). 

- тех.обслуговування друкуючих пристроїв Kyocera (заміна тонера, очищення бункерів 

відпрацювання). 

- технічна підтримка відділу реєстрації майна (обробка дротових з'єднань, усунення 

конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі Інтернет) 

- 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. 

Щоденно, в тому числі у вихідні дні проводилась перевірка стану теплового обладнання 

будівлі виконкому, в тому числі і в підвальних приміщеннях. Вжито заходів по усуненню 

несправності в тепломережі в залі засідань виконкому. Під час ожеледиці проводились 

роботи по посипці пішохідних доріжок та ганку виконкому піском. Проводилась 

закупівля необхідного обладнання, канцелярських приладів, 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 співпрацює виконавчий комітет Каховської міської ради: з 

приватними фірмами, комунальними підприємствами т. і.. Складено звіт про споживання 

електроенергії виконкомом за місяць, підготовлено додаткові угоди на споживання 

електроенергії. Технічний персонал відділу кожного робочого дня виконував 

прибирання приміщень (прибиральниці) робітник по обслуговуванню будівлі проводив 

обхід будови міськвиконкому та прилягаючих теріторій, посипав піском сходи, доріжки, 

пандус, прибирав сніг, проводив поточний ремонт електричного приладдя, 

електромереж, приміщень міськвиконкому, забезпечував відділи та підрозділи 

міськвиконкому папером для друку, виконував заправки картриджів, приймав участь у 

роботі по усуненню неполадок приладдя тепломереж, тощо. 

 

 

Звіт про виконану роботу відділу державної реєстрації речових прав 

за січень 2018 року 

З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

Всього прийнято 327 осіб, з них: 

● реєстрація  права власності на нерухоме майно –  214;  

● інше  речове право (договори оренди) - 61;    

● інформаційні  запити- 3;   

● зміни  – 48; 

● від  інших кореспондентів отримано в архів  142 нормативні документи з 

подальшим  долученням їх до реєстраційних справ;     

● сформовано  та відправлено в інші реєстраційні  відділи області 52 

справи; 

● підготовлено  5 заперечень по судам різних інстанцій. 

 



З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

1. Подано  та оброблено всього заяв про надання  адміністративних 

послуг – 103 

З них для проведення державної реєстрації: 

- створення юридичної особи – 5; 

- змін до відомостей про юридичну особу – 14; 

- фізичної особи підприємцем – 34; 

- змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 13; 

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 36; 

- припинення юридичної особи – 1. 

 За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення 

реєстраційних дій надійшло – 64103,83 тис. грн. 

 
        

Інформація 

про діяльність міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Каховської міської ради 

у січні 2018 року 

 

 Виконання  документів: 

Підготовлено відповіді на 28 контрольних документів: 

●  13  Доручень голови Херсонської обласної  державної адміністрації;
  

●  15   на документи Херсонського обласного  центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 

Надано відповіді на 4 звернення громадян. 

Підготовлено 2 документи на запити Управління праці та соціального захисту населення 

Каховської міської ради. 

 

 Візити  у сім’ї:     

Здійснено 10 обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту спільного 

проживання матері та дитини, з них 3 обстеження з метою перевірки доцільного 

використання державної допомоги при народженні дитини. 

Спільно з відділом у справах дітей здійснено візити та обстеження умов проживання 7 

сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах. 

 

 Соціальний  супровід:   

Протягом звітного періоду на соціальний супровід було взято 1 сім’ю з причини 

ухиляння від батьківських обов’язків. 

1 сім’ю, що перебувала в складних життєвих обставинах, знято з соціального супроводу 

з позитивним результатом. 

Всього під соціальним супроводом МЦСССДМ перебуває 5 сімей, що опинились в 

складних життєвих обставинах. 

 

 Надання  соціальних послуг. 

Протягом січня 2018 року було надано 96 соціальних послуг. 

Підготовлено 2 позовні заяви в інтересах сімей, що опинились в складних життєвих 

обставинах. 

Здійснено прийом по різним питанням 38 громадян. 



 Профілактична  робота серед населення:   

У Каховському міськрайонному центрі зайнятості, для осіб, що перебувають на обліку, 

як безробітні проведено: 

●   2  семінари на тему «Нелегальна трудова  міграція. Протидія 

торгівлі людьми», 

●   1  семінар на тему «Форми сімейного  виховання. Патронат в 

Україні». 

В рамках заходу «Дні права» в ЗОШ № 4 для учнів 7-го класу проведено семінар на тему 

«Насильство та його види». 

 

 

 Організація та проведення заходів. 

Спільно з ГО «Центр Розвитку «Дерево життя» проведено різдвяний захід для сімей, що 

перебувають в складних життєвих обставинах під назвою «Зігрій серце». Організовано 

виїзне заняття з двома патронатними сім’ями 

 

 

 Робота   МЦСССДМ зі ЗМІ. 

На сторінці Каховської міської ради та сторінці МЦСССДМ на Фейсбук було розміщено 

2 інформації про проведення семінару «Протидія торгівлі людьми», 1 інформація про 

проведення семінару «Форми сімейного виховання. Патронат в Україні» і 1 публікація 

під назвою «Інформація для учасників АТО». 

На сайті Каховської міської ради було розміщено публікацію на тему «Роль щеплень в 

житті дитини». 

 

 
        

 

 

Інформація 

Центру надання адміністративних послуг за січень 2018 року 

За січень 2018 року адміністраторами Центру надання адміністративних послуг 

прийнято та опрацьовано 423 заяви від суб’єктів звернення (із них 59 адміністративних 

послуг в режимі електронного доступу). 

За звітний період адміністраторами Центру надано близько 700 консультацій суб’єктам 

звернення. 

Загальна кількість адміністративних послуг, які запроваджено через Центр надання 

адміністративних послуг – 53, із них: послуги міської ради – 24, послуги територіальних 

органів – 29. 

За звітний період складено 55 рішень по справі про адміністративні правопорушення у 

вигляді попередження, а саме: 

●  проживання  за недійсним паспортом – 38;     

●  проживання  без реєстрації – 17. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за січень 2018 

року надійшло 5,6 тис. грн, із них: 

●  надання  відомостей з Державного земельного  кадастру у формі 

витягу з державного  земельного кадастру про земельну  ділянку– 3,9  тис. грн.; 

●  реєстрація  місця проживання особи та зняття з  реєстрації місця 

проживання особи –  1,7  тис. грн. 

 



Для поінформованості населення на сайті територіальної громади міста Каховки 

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

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

бланками заяв. 

Щотижня на сторінках Каховської міської ради та Центру надання адміністративних 

послуг в фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні послуги. 

Також, планується оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за 

кордон та паспорту громадянина України у вигляді ID-картки через Центр надання 

адміністративних послуг. 

 
        

Звіт 

про проведену роботу відділом реєстрації місця проживання осіб 

Каховської міської ради за січень місяць 2018 року 

 

Протягом січня 2018 року до відділу реєстрації місця проживання осіб Каховської 

міської ради звернулось понад 1580 осіб з різних питань. 

Була проведена наступна робота: 

1.  Зареєстровано  місце проживання – 103 осіб; 

2.  Знято  з реєстрації місця проживання – 108  особи; 

3.  Оформлено  та видано довідок про реєстрацію/зняття  з реєстрації місця 

проживання особи –  935;   

4.  Оформлено  та видано довідок про склад сім’ї або  зареєстрованих у 

житловому приміщенні/  будинку осіб – 436; 

5.  Підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних  органів, 

виконавчої служби – 68; 

6.  Надано  адміністративних послуг на суму 2786,29  грн. 

7.  Розглянуті  та прийняті рішення по 6 справах  про адміністративні 

правопорушення,  передбачені статтею 197 Кодексу України  про 

адміністративні правопорушення. 

 
        

Звіт про проведену роботу відділом містобудування та архітектури 

за січень 2018 року 

1. Підготовлено 3 проекти рішення Каховської міської ради: 

- Про внесення змін до рішення сесії Каховської міської ради від 19.10.2017р. № 831/45 

“Про затвердження проекту “Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської 

області”. 

- Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2016 

р. №477/26 “Про затвердження міської Програми розроблення містобудівної 

документації на 2017-2018 роки”. 

- Про проведення благоустрою території вул. Набережної в м. Каховці. 

 

2. Підготовлено та прийнято 9 рішень виконкому Каховської міської ради: 

- Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2016 

р. № 477/26 “Про затвердження міської Програми розроблення містобудівної 

документації на 2017-2018 роки” 

- 3 рішення про встановлення рекламних засобів. 

- 1 рішення про зміну власника рекламного засобу. 

- 4 рішення по присвоєнню адресного номеру 



 

3. Розглянуті 3 заяви від громадян по наданню містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки, а саме: 

- Реконструкція квартири № 91 під обʼєкт сфери послуг з прибудовою по площі 

Меліораторів,1 в м.Каховка, Херсонської області ( замовник Коренко О.В.); 

- Облаштування торговельного майданчика по вул. Мелітопольській, 24 в м.Каховка, 

Херсонської області ( замовник Шакун І.І.); 

- Будівництво критого майданчика кафе ,,Замок", вул.Соборності (Леніна), 1, м. Каховка, 

Херсонської області ( замовник Мотрюк В.М.). 

4. Надано відповіді до Каховської місцевої прокуратури по відповідним запитам в 

кількості - 10 листів. 

5. Направлено листи - попередження забудовникам будівництва, які ухилялись від 

укладання договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Каховки - 9 листів. 

 

6. Проведено 2 комісії по пайовій участі при міському голові. 

 

7. Проведено 1 засідання планувальної ради при міському голові. 

8. Розглянуто: 20 заяв; 29 звернень; 5 скарг. 

 

9. Подовжено термін дії дозволів по рекламі — 3 дозволи. 

 

10. Подовжено термін дії договорів по сплаті за землю під рекламоносіями — 8 

договорів. 

 

11. Відповідно до розпорядження міського голови проведено 85 перевірок прибирання 

прилеглих територій від снігу, складено 3 протоколи. 

 

12. Проведено інвентаризацію стану білбордів по місту. 

 

13. Проведено ревізію дозвільних документів на право розміщення рекламних засобів; 

оновлено схему та специфікацію розташування рекламних засобів. 

 

14. Видано 2 ордери на проведення земляних робіт. 

 

15. Виготовлено: - 6 викопіювань з генерального плану м.Каховка; 

- 2 викопіювання з плану зонування; - 1 довідка про відсутність забудови на земельній 

ділянці. 

 

16. Видано 3 будівельних паспорти забудови земельної ділянки. 

 

Звіт про роботу відділу культури Каховської міської ради 

за січень 2018 року 

 

 



 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

№ 

 
  

  
  

Дата 

   

    

Назва 

   

 

 
  

1 

 
  

  
  

01.01.2018  

   

  
  
   

    

Новорічна    дискотека (біля головної ялинки 

міста); 
   

 

 
  

2 

 
  

  
  

05.01.2018 

   

Новорічне    свято для сімей що опинилися в 

складних    життєвих обставинах «Зігрій 

серце»    (МПК «Меліоратор»); 
    

 
    
   

 

 
  

3 

 
  

  
  

09.01.2018 

   

Різдвяні    Щедрівки для установ міста; 
    

 
    
   

 

 
  

4 

 
  

  
  

15-22.01.2018 

   

    

Міська    акція «Різдвяна зірка» (міська 

   універсальна бібліотека) 
   



 

 
  

5 

 
  

  
  

13.01.2018 

   

    

 – участь  колективів закладів культури у 

традиційному різдвяному культурно-просвітницькому заході - 

 фестивалі духовної музики «Різдвяні   

 зустрічі» (РБК); 
    

 
    
   

 

 
  

6 

 
  

  
  

16.01.2018 

   

    

   виставка    до Дня 

пам’яті захисників Донецького    аеропорту 

(міська універсальна    бібліотека); 
    

 
    
   

 

 
  

7 

 
  

  
  

17.01.2018 

   

    

   Х    міський фестиваль 

дитячої творчості    «Різдвяні зорі» (МПК 

«Меліоратор»); 
    

 
    
   

 

 
  

8 

 
  

  
  

22.01.2018 

   

    

   урочистий    мітинг з 

нагоди 99 річниці Соборності    та Свободи 

України (Пам’ятний знак    гетьману Богдану 

Ружинському); 
    

 
    
   

 

 
  

9 

 
  

  
  

22.01.2018 

   

    

   книжкова    виставка до 

100-річчя IV    Універсалу Української 

Центральної    Ради (міська універсальна 

бібліотека); 
    

 
    
   



 

 
  

10 

 
  

  
  

23-25.01.2018 

   

    

   виставка    робіт 

декоративно-ужиткового мистецтва   

 майстринь народного клубу вишивальниць  

  «Чарівна ниточка» МПК «Меліоратор»  

  - «Змові візерунки» (МПК «Меліоратор»); 
        
    

 
    
   

 

 
  

11 

 
  

  
  

25.01.2018 

   

    

   участь    учнів 

Каховської школи мистецтв у   

 Всеукраїнському конкурсі учнівської   

 творчості “Об’єднаймося ж, брати    мої!” 

(м. Херсон, навчально – естетичний   

 комплекс «Художня школа»); 
    

 
    
   

 

 
  

12 

 
  

  
  

25.01.2018 

   

    

   тематичні    заходи щодо 

виконання Указу Президента    України від 

14.11.2017 р. № 361 «Про оголошення    в 

Україні 2018 року Роком реалізації   

 право просвітницького проекту «Я маю   

 право» (міська універсальна бібліотека); 
    

 
    
   

 

 
  

13 

 
  

  
  

27.01.2018 

   

    

   книжкова    виставка до 

міжнародного дня пам’яті    жертв Голокосту 

(міська універсальна    бібліотека); 
    

 
    
   

 

 
  

14 

 
  

  
  

29.01.2018 

   

    

   мітинг    до Дня 

пам’яті героїв Крут, до 100 –    річчя бою 

під Крутами (Пам’ятний знак    гетьману 

Богдану Ружинському);  

    
        



    

 
    
   

 

 
  

15 

 
  

  
  

січень 

   

    

   Проведена    процедура 

відкритих торгів на закупівлю   

 «Природного газу» для опалення МПК   

 «Меліоратор» та підписаний договір   

 на 2018 рік на суму: 558 300,00 грн.   
  
    

 
    
   

 

 
  

16 

 
  

  
  

січень 

   

    

   Укладений    договір на 

«Транспортування природного    газу 

магістральними трубопроводами»    на 2018 рік 

на суму: 9 858,00 грн. 
    

 
    
   

 

 
  

17 

 
  

  
  

січень 

   

    

   Укладений    договір на 

«Розподіл природного газу»    на 2018 рік 

на суму: 43 214,40 грн. 
    

 
    
   

 

 
  

18 

 
  

  
  

18.01.2018 

   

    

   Здача    звіту за 2017 рік до 

Департаменту    культури, туризму та 

курортів Херсонської    обласної державної 

адміністрації (м.    Херсон) 
    

 
    
   

 
        

Звіт про роботу відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради 

за січень 2018 року 



        

1. 1 січня на міській площі за ініціативою активістів молодіжного руху міста, вшосте 

пройшла молодіжна новорічна дискотека. Під час дискотеки проходили конкурси, ігри 

для мешканців та гостей міста. Взяло участь в дискотеці близько 2000 чоловік. 

Організаторами заходу виступили відділи Каховської міської ради: культури та у справах 

молоді та спорту, а також шоу-агенство “Зажигалка”, ММГО “Драйв”. 

 2. 6 та 8 січня в шаховому клубі МПК “Меліоратор” відбувся відкритий 

Чемпіонат міста з шахів (бліц). Турнір, організований Федерацією шахів м. Каховки 

спільно з відділом у справах молоді та спорту проходив. Взяло участь 25 шахістів з 

Каховки та Н.Каховки. У підсумку чемпіоном Каховки з шахів (бліц) 2018 року стали: 

Максим Усанов, срібний призер - Дмитро Кузьоминський (обидва з Каховки), бронзовий 

- Володимир Єгоров (Н.Каховка). Серед ветеранів кращим став новокаховчанин 

Володимир Грушковський, на другому та третьому місці каховчани - Євгеній Лозович та 

Всеволод Рябошапка. 

 3. 5 січня в ДЮСШ відбулись традиційні відкриті міські змагання з баскетболу 

серед юнаків (2001 р.н. та молодші) на Кубок “Різдво-2018”. Змагання були 

організовані відділом освіти, ДЮСШ спільно з відділом у справах молоді та спорту. В 

турнірі взяли участь 4 юнацькі команди з Каховки, Нової Каховки, Генічеська та 

Нововоронцовки. За підсумками змагань перемогу святкували господарі майданчику - 

команда м. Каховки (ДЮСШ), на другому місці - команда Генічеська, на третьому - 

Нововоронцовка. 

 4. 16 січня в приміщені Каховського міськвиконкому відбувся Семінар з питань 

обговорення нової редакції Положення та проведення в 2018 році Відкритих 

міських змагань дитячих козацьких організацій на Кубок пам’яті сотника 

Українського козацтва Станіслава Панаска. В його роботі взяли участь: методист 

методичного кабінету відділу освіти О.Круковська, наказний отаман Каховська паланка 

УДЮТ “Січ” В.Безкоровайний та наставники дитячих козацьких куренів Каховська 

паланка УДЮТ “Січ”. Засідання провів начальник відділу у справах молоді та спорту 

В.Зубков, який поздоровив присутніх з 25-річним ювілеєм УДЮТ “Січ”, який 

організація відзначила 10 січня. Основні питання: 1) обговорення підсумків Відкритих 

міських змагань дитячих козацьких організацій на Кубок пам’яті сотника Українського 

козацтва С.Панаска у 2017 році та 2) обговорення нової редакції Положення Відкритих 

міських змагань дитячих козацьких організацій на Кубок пам’яті сотника Українського 

козацтва С.Панаска у 2018 році. 

 5. 18 січня відбулось засідання міської координаційної ради з питань розвитку 

Українського козацтва, яке провів її голова, заступник міського голови Володимир 

Федченко. Він підвів підсумки роботи міської координаційної ради з питань розвитку 

Українського козацтва в 2017 році. Начальник відділу у справах молоді та спорту, 

секретар коордради Віктор Зубков проінформував присутніх про витрати на заходи 

міської Програми розвитку Українського козацтва у 2017 році та про проект орієнтовних 

витрат на заходи міської Програми розвитку Українського козацтва у 2018 році 

(відповідно до Програми - 30 тис. грн.). Коордрада розглянула проект рішення 

виконкому “Про Положення та склад міської координаційної ради з питань розвитку 

Українського козацтва” та підсумки Відкритих міських змагань на Кубок пам’яті сотника 

Українського козацтва С.Панаска в 2017 році, а також затвердила План роботи 

координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва на 2018 рік.  

 6. 22 січня 2018 року в Каховці відбулись заходи до Дня Соборності України. 

Серед них “Живий ланцюг єднання” від Державного прапору біля міськвиконкому до 

Козацького скверу на міській набережній та урочистий мітинг. В створені “Живого 

ланцюга” (який в Каховці проводився вперше) взяло участь 294 чоловіка. Серед них: 



депутати міської ради, працівники міської ради, козачата з Каховської паланки УДЮТ 

“Січ”, учні із загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів міста, військовослужбовці 

з міськвійськкомату, представники громадських організацій міста. Закінчились 

урочистості святковим мітингом, врученням Державних нагород Каховським 

військкоматом та міським головою Андрієм Дяченко каховчанам, які заслужили їх в АТО 

та покладання квітів до Козацького хреста гетьману Богдану Ружинському та 

Українським козакам. 

 7. 24 січня відбулося засідання міської Ради з питань молодіжної політики. 

Голова міської Ради з питань молодіжної політики В.Федченко звітував про підсумки 

роботи молодіжної Ради за 2017 році. Членів молодіжної Ради було проінформовано про 

фінансове забезпечення міських Програм “Молодь” та “Стипендії міської ради для 

обдарованої молоді”в 2017 році та їх орієнтовне фінансування у 2018 році. Заступник 

начальника відділу у справах молоді та спорту С.Кашулін проінформував присутніх про 

підсумки міського конкурсу соціальних проектів і програм з молодіжних проблем на 

отримання муніципальних грантів на 2018 рік та про рішення міської комісії по 

призначенню персональних стипендій міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік. 

Вперше на молодіжній Раді виступила Калініна Каріна з питанням Про хід реалізації м. 

Каховці в 2017 році міської щорічної акції “Молодь при владі”. Було розглянуто і 

прийнято План роботи міської Ради з питань молодіжної політики при виконавчому 

комітеті міської ради на 2018 рік. На завершення Вовк Віра презентувала проект 

“VIDLIK project”, який буде реалізовуватись в Каховці з 16 по 25 лютого. 

 8. 26 січня відбулось засідання координаційної ради з питань розвитку 

фізичної культури та спорту на якому було розглянуту наступні питання: Про хід 

виконання у 2017 році Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 

2013-2017 роки; Про підсумки річної статистичної звітності з фізичної культури і спорту 

за формою 2-ФК за 2017 рік; Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Каховці на 2018-2022 роки; 4. Про календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів на 2018 рік та фінансове забезпечення міської Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в 2018 році; Про підсумки участі спортсменів міста 

у ІХ літніх юнацьких спортивних іграх Херсонщини 2017 року. Про підготовку та участь 

спортсменів міста у ІХ літніх спортивних іграх молоді Херсонщини 2018 року; Про 

підсумки участі у обласній Спартакіаді школярів 2016/2017 навчального року. Про 

участь у обласній спартакіаді школярів 2017/2018 навчального року та перспективи 

розвитку дитячо-юнацького і резервного спорту в місті Каховці; Про проект рішення 

виконкому “Про організацію роботи щодо підготовки та експлуатації фізкультурно-

оздоровчих та спортивних споруд міста у весняно-літній період 2018 року”; Про 

фінансову підтримку з міського бюджету громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості. 

 9. 27 січня відбувся молодіжний “круглий стіл”, присвячений Дню пам'яті 

Героїв Крут. Присутні переглянули відеофільми, присвячені цій знаковій події для 

нашої Держави: “Подслушано Бахмач - Бій під Крутами”, “Пам'ятай про Крути”, 

“Григорій Піпський” та “Ніколи не плач Героям Крут”. Хвилиною мовчання пом'янули 

загиблих героїв, які 25-29.01.1918 року спробували зупинити під Бахмачем і Крутами 

ворога на підступах до Києва, а на завершення “круглого столу” на згадку про трагічні 

події в січні 1918 року, учасники “круглого столу” поклали квіти до Козацького хреста 

гетьману Богдану Ружинському і Українським козакам. В роботі “круглого столу” взяли 

участь міський голова Андрій Дяченко та його заступник Володимир Федченко. Міський 

голова поділився з присутніми інформацією про можливість участі громадян міста з 

проектами в “Громадському бюджеті” (“Бюджет розвитку”), на який в міському бюджеті 

на 2018 рік передбачено 1 млн. грн. (в 2018 році - 200 тис. грн.), ознайомив також з 



можливостями системи “Електронної петиції” та платформи “Оpen-siti” (“Відкрите 

місто”). “Круглий стіл” розглянув також і інші питання. Про роботу системи “Голос” в 

Каховській міській раді. Колишній практикант відділу у справах молоді та спорту Віра 

Вовк презентувала проект “VIDLIK project”. Відбулось також голосування за 

кандидатуру на Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України в 2017 році. Більше всього голосів набрала наставник куріння 

“Джура” Каховської паланки УДЮТ “Січ” Папаконстанді Марія. 

 10. 29 січня на міській набережній біля Козацького хреста гетьману Богдану 

Ружинському і Українським козакам відбулось урочистий мітинг та урочисте 

покладання квітів до Козацького хреста, присвячений Дню пам'яті Героїв Крут. 

Учасники урочистого зібрання виконали Гімн України та вшанували хвилиною 

мовчання всі загиблих героїв, які протягом історії гинули за єдність і державну 

незалежність України. З урочистим словом виступив начальник відділу у справах молоді 

та спорту В.Зубков. Член міського учнівського парламенту старшокласників Дар'я 

Харитонова прочитала вірш Павла Тичини “На Аскольдовій могилі”, який присвячений 

300 загиблим студентам під Крутами. В заході взяли участь представники влади, молодь, 

представники козацьких організацій міста, небайдужі каховчани. 

 11. Протягом січня на базі ДЮСШ відбувались матчі Відкритого Чемпіонату з 

футзалу серед аматорів міста сезону 2017/2018 років. В Першій лізі бере участь 9 

команд (в тому числі команда з сит. Любимівка). Станом на 29 січня лідирує чемпіон 

минулого року команда “Олімпієць” з Каховки. У Вищій лізі беруть участь 8 команд (в 

тому числі команди з с. Мала Каховка, с. Чорнянка та м. Нова Каховка). Станом на 29 

січня лідирує чемпіон минулого року команда “ЕККО” з Каховки. 

 

Звіт 

про проведену роботу відділом освіти 

Каховської міської ради за січень 2018 року 

 

Протягом січня 2018 року відділом освіти була проведена наступна робота: 

1.     Проведено процедури державних закупівель продуктів харчування (борошно, 

крупи, картопля, філе куряче, яйця курячі, макарони, рибні консерви, олія). 

Укладено договори про постачання електроенергії, опалення, природного газу. 

2.  Підготовлено проектно-кошторисну документацію з тепломодернізації 

будівлі закладу дошкільної освіти № 10 «Казка». 

3.  Підготовлено проект міської програми національно-патріотичного 

виховання громадян на 2018-2020 роки. 

4.  Підготовлено проект змін до програми відпочинку та оздоровлення дітей 

на період 2014 – 2018 років щодо організації відпочинку у 2018 році. Зокрема, 

заплановано організацію відпочинку дітей у м. Олесьниця (Республіка Польща); 

участь юних спортсменів в Дитячій олімпіаді Херсонщини, передбачається 

охопити літнім відпочинком у пришкільних таборах не менше 600 дітей; 

організація влітку відпочинку дітей у м. Трускавець Львівської області та на 

зимових канікулах у Тернопільській області. На ці цілі з міського бюджету 

виділено 650 тис. грн. 

5.     Підготовлено проект міської програми «Розвиток людського капіталу м. Каховки на 

2017 – 2021 роки», що передбачає фінансування навчання у вищих навчальних закладах 

області фахівців для потреб освіти міста. 



        

Звіт про роботу відділу у справах дітей 

за січень 2018 року 

 Здійснено прийом громадян у кількості 27 осіб; 

 26 відвідувачам надано консультації з різних питань; 

 відвідано за місцем проживання 12 сімей, 5 яких спільно з ГО “ЩИТ” 

 виконано 11 контрольних документів; 

 надано відповіді на 12 запитів та 9 заяв громадян; 

 надано 16 запитів в різні установи; 

 надано 2 дозволів на відрахування неповнолітніх з навчальних закладів; 

 повернуто до навчання 1 малолітнього. 

 проведено профілактичну роботу з 3 неповнолітніми з приводу пропусків занять, 

порушення дисципліни. Підготовлено 5 позовних заяв до Каховського міськрайонного 

суду: 3 про позбавлення батьківських прав, 1 зняття з реєстрації особи діючи в інтересах 

дітей, 1 про стягнення аліментів на утримання дітей. 

 прийнято участь у 11 судових засіданнях. 

 прийнято участь у трьох допитах неповнолітніх. 

 до відділу надійшов 31 лист, відділом надано 40 відповідей та запитів до різних 

установ. 

Згідно графіку та плану роботи проведено День права у ЗОШ №4, робочу групу, 

засідання комісії з питань захисту прав дитини; 

 -підготовлено документи та взято участь у засіданні виконкому Каховської міської 

ради (двічі) 

 опікунській раді; 

 засіданні міської Ради з питань молодіжної політики; 

 засіданні адміністративної комісії (двічі, згідно плану роботи виконкому) 

 засіданні оперативного штабу для вжиття термінових заходів щодо розв’язання 

проблем бездомних громадян під час надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. 

 Засіданні спостережної комісії; 

 Спеціалістами відділу взято участь у привітання зі святами та надано подарунків 

вихованцям дитячого будинку інтернатного типу радість. 

 Взято участь у зустрічі директора дитячого будинку “Радість” Ю. Блищик, 

головою “Наш Дім” Ю. Маринчак, спонсором д.б. “Радість” Джим Кінг, директором 

МЦСССДМ Г. Соколовською та заступником міського голови В.Федченко з міським 

головою А. Дяченко з з розглядом та обговоренням питання стосовно реформування 

дитячого будинку “Радість”. 

 Тимчасово за сприянням виконавчого комітету Каховської міської ради 

влаштовано двох малолітніх дітей до будинку дитини ХОР, за клопотанням відділу у 

справах дітей та заявами батьків. 

 Поставлено на облік: 

 двох кандидатів в усиновлювачі та відповідно сформовано пакет документів 

згідно чинного законодавства; 

 одного кандидата в опікуни; 

 трьох дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, усі персональні дані 

яких внесено до бази ЄІАС Діти. 

На даний час проводиться робота з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування стосовно надання житла, придбаного у грудні 2017 року за 

рахунок державної субвенції. 

 За сприянням МЦСССДМ підготовлено та проведено семінар з кандидатами у 

патронатні родини. 



 

 

Звіт про роботу відділу з питань депутатської діяльності 

за січень 2018 року 

- підготовлено розпорядження № 7-р від 24.01.2018 року “Про надання матеріальної 

допомоги на лікування” та розпорядження № 8-р від 24.01.2018 року “Про надання 

матеріальної допомоги на поховання”; 

- оформлено необхідні документи для надання матеріальної допомоги на 36 осіб 

(відомості на виплату коштів, реєстри); 

- прийнято 37 заяв на надання матеріальної допомоги; 

- підготовлено до проведення адміністративні комісії 17.01.2018 року та 31.01.2018 року, 

та оформлено необхідні документи (постанови, протоколи); 

- підготовлено два проекта рішень; 

- підготовлено до проведення спільне засідання депутатських комісії 15.01.2018 року та 

пленарне засідання 50 сесії Каховської міської ради 22.01.2018 року (в порядку денному 

30 проектів рішень); 

- надано відповідь на 2 інформаційних запити. 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


