
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 2019 року.

1. Відділ економіки, комунального майна та землі повідомляє, що в січні відділ 
працював над проектом інвестиційного профілю міста Каховки та розробкою 
нового інвестиційного профілю міста.
За січень відділом підготовлено та затверджено проекти рішень міської 
ради: стосовно реалізації економічної політики - 2 проекти, стосовно питань
комунального майна — 2 проекти, стосовно питань землі — 53 проектів 
рішень.
Надано  7  консультацій  відповідно  покладених  на  відділ  завдань  що
стосуються  комунального  майна,  земельних  відносин,  захисту  прав
споживачів.
Також  відділом  виконано  36  контрольних  завдань  Херсонської  ОДА.
Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з  ФОП  Стародубцева  Л.В.,  ТОВ  “ДМС
Україна”.
Крім  цього  відділом у  січні  проведено  контроль  та  аналіз  звітів  по  оренді
комунального майна станом на 01.01.2019 р., укладено 5 додаткових угод до
договорів  оренди  комунального  майна  територіальної  громади  м.Каховки.
Підготовлено та надано 36 відповідей на листи та заяви від фізичних та юридичних
осіб,  12  договорів  оренди  землі,  додаткових  угод  до  договорів  оренди
земельних ділянок.

2. Фінансове управління звітує, що в січні  2019 року надходження до міського 
бюджету по загальному фонду склали 12232,5 тис грн, що становить 117,9% до 
плану, перевиконання становить 1853,9 тис грн.  
За  січень  відділом  підготовлено  47  розпорядження  на  фінансування  головних
розпорядників коштів  міського бюджету,  надано 71 інформаційних матеріалів  на
контрольні документи облдержадміністрації та департаменту фінансів.
Обсяг фінансування головних розпорядників коштів у січні місяці склав 14600,00 
тис грн, видаткову частину (без урахування видатків, які проводяться за рахунок 
цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів) виконано без 
кредиторської заборгованості. 

3. Відділ міського господарства повідомляє, що в січні відділ працював над 
підготовкою та наданням вихідних даних для розробки схеми оптимізації 
теплопостачання м. Каховка. 
Також відділом  відпрацьовано 101 контрольний документ, розглянуто 7 звернень 
від мешканців міста, підготовлено 10 проекти рішення виконавчого комітету. А 
також здійснено 19 оглядів дотримання правил благоустрою. 
Крім цього в  січні  виконувалась  обробка документів  від  громадян пов’язаних із
взяттям на квартирний облік,  видачі  дублікату  свідоцтва про право на майно та
приватизацією  державного житлового фонду,  які надійшли від ЦНАП - 6 справ.
Проведено розрахунки площ квартир, що приватизуються безоплатно та розрахунки
вартості надлишків загальної площі квартири.



4. Управління праці та соціального захисту у січні призначило 431 державних 
допомог і 1038 субсидій. Також проведено: 114 обстежень сімей, з метою 
підтвердження їх права на призначення державних допомог та субсидій.
Робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було 
перевірено 38 приватних підприємців міста, виявлено 6 підприємців, які 
порушували норми трудового законодавства, складено 2 акти, які знаходяться на 
опрацюванні в Головному управлінні держпраці у Херсонській області.
Крім цього УПСЗН в січні призначило допомоги на проживання 16 внутрішньо 
переміщеним особам. 
Проведено нарахування пільг особам, які проживають в ОСББ. Розрахункові 
документи надані  для 67 ОСББ.
Взято на облік та видані посвідчення 8 батькам багатодітної сім’ї та їх 16 дітям. 
Встановлено статус 5 багатодітним сім’ям. За січень місяць  на облік поставлено 10 
осіб, які вчинили насильство в сім'ї.
Також у січні нараховано кошти за безкоштовний відпуск медикаментів 
громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (частково) на суму 5956,00 грн.
Нараховано та виплачено компенсацію за пільговий проїзд один раз на рік 1 
ліквідатору наслідків аварії на ЧАЕС в сумі 480,00 грн.
Прийнято та оформлено 5 пакетів документів від пенсіонерів та осіб з інвалідністю 
на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів державного бюджету. 
Крім цього призначено допомогу: на лікування - 41 чол. на суму 50,0 тис. грн., на 
поховання -  5 чол. на суму 7,5 тис. грн., на придбання медпрепарату «Актемра» - 2 
чол. на суму 57,02 тис., лікувального харчування – 1 чол. на 12,0 тис. грн., на 
прожиття внутрішньо переміщеним особам – 1 чол. на суму 0,9 тис. грн.

5. В січні до загального відділу надійшло 211 звернень громадян і 12 депутатських 
звернень, 11 інформаційних запитів, а ще 449 листів, заяв та запитів від юридичних 
осіб.
На особистому прийомі міського голови побувало 5 громадянина та 3 ініціативні 
групи мешканців міста - загальною кількістю 37 осіб.
Надано консультації та роз’яснення 237 громадянам. 
Підготовлено та проведено 1 засідання виконкому, на яких було розглянуто і 
прийнято 30 рішень виконкому. 
Працює “гаряча мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за якою 
надаються консультації громадянам.

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 342 каховчан 
і зареєстрував 205 прав власності на нерухоме майно, 51 договорів оренди, 83 
договори зміни, 3 обтяження. Подано та оброблено 20 заяв про надання 
адміністративних послуг.
Таким чином,  до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій 
надійшло 32040 грн.

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в січні здійснив 13 
обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту спільного проживання 
матері та дитини та обстеження умов проживання 11 сімей, що перебувають в 
складних життєвих обставинах. 
Протягом січня було надано 93 соціальні послуги. Здійснено прийом 20 громадян.  
У Каховському міськрайонному центрі зайнятості, для осіб, що перебувають на 
обліку як безробітні  проведено  семінар на тему: «Форми сімейного виховання. 
Патронатні сім’ї в Україні. Наставництво» та семінари на тему «Нелегальна трудова



міграція. Протидія торгівлі людьми».
В рамках «Дня права» в ЗОШ № 4 проведено семінар для учнів 6-х класів на тему 
«Булінг в шкільному середовищі, відповідальність та наслідки». 

8. За січень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг прийнято 
та опрацьовано 799 заяви від суб’єктів звернення (із них 93 адміністративних 
послуг в режимі електронного доступу).
Також Центром прийнято 213 осіб для  оформлення паспорту громадянина України 
для виїзду за кордон та 45 осіб для  оформлення паспорту громадянина України у 
вигляді ID-картки. 
За звітний період адміністраторами Центру надано близько 1000 консультацій 
суб’єктам звернення. Складено 13 рішення по справі про адміністративні 
правопорушення у вигляді попередження. 
До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за січень 
2019 року надійшло 103,8 тис грн.

9. Відділом містобудування та архітектури були розглянуті 4 заяви від замовників, 
які мають наміри здійснити будівництво на території міста. Розглянуто 34 заяви 
громадян та 33 звернення юридичних осіб. Крім того, проведена інвентаризація 
металевих гаражів,  виявлено  308 таких гаражів.

10. Відділом у справах дітей у січні здійснено прийом 18 громадян, відвідано за 
місцем проживання 8 сімей. Проведено профілактичну роботу з 2 неповнолітніми з 
приводу пропусків занять, порушення дисципліни. Прийнято участь у 7 судових 
засіданнях. Спеціалістами відділу взято участь у привітання зі святами та надано 
подарунків вихованцям дитячого будинку інтернатного типу радість.
Також у січні поставлено на облік 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 стосовно надання
житла, придбаного у грудні 2018 року за рахунок державної субвенції.

11. Відділом з питань депутатської діяльності у січні отримано 5 протоколів про 
адміністратвні правопорушення, підготовлено відповідні матеріали до проведення 
адміністративні комісії 09.01.2019 р. та 23.01.2019 р., оформлено необхідні 
документи (повістки, постанови, протоколи).
Проведені спільні засідання депутатських комісій до пленарного засідання 72 сесії,
підготовлені та доведені до депутатського корпусу на розгляд 27 проектів рішень.
Додатково  було  оформлено  31  проектів  рішень   до  проведення   пленарного
засідання  72  сесії  Каховської  міської  ради  31.01.2019   року  (загалом  в  порядку
денному 58 проектів рішень);
Надано  письмові  відповіді  на  звернення  депутатів  та  звернення  від  Каховської
місцевої прокуратури.

12. Відділом у справах молоді та спорту за звітний період спільно з іншими відділами
міської ради, громадськими організаціями та ініціативними групами було проведено
(або організовано участь каховських спортсменів в змаганнях) 6 спортивних заходів
(відкритий тенісний турнір «Новорічний ейс»; Відкритий святковий баскетбольний 
турнір серед дівчат та юнаків на Кубок "Різдво-2019"; Відкритий Чемпіонат міста з 
блискавичних шахів (бліц) 2019 року; Чемпіонат м. Каховки з шашок-64 (швидка 
гра) 2019 року; І Відкритий міський турнір з художньої гімнастики "Каховські 
зірочки-2019"; чергові матчі другого кола ХІІІ відкритого Чемпіонату (Першості) м. 
Каховки з футзалу сезону 2018/2019 серед команд Вищої та Першої ліги) та 10 



молодіжних і козацьких заходів (молодіжна новорічна дискотека; семінар з питань 
обговорення змін до Положення та проведення в 2019 році XVІІІ-х Відкритих 
міських змагань дитячих козацьких організацій на Кубок пам’яті сотника 
Українського козацтва Станіслава Панаска; засідання міської координаційної ради з 
питань розвитку Українського козацтва; молодіжний "круглий стіл" до Дня 
Соборності України; покладання квітів та символічний "Живий ланцюг єднання" в 
Козацькому сквері; участь в створені "Ланцюга єдності" по вул Соборності; участь 
в урочистому мітингу з нагоди Дня Соборності; засідання міської Ради з питань 
молодіжної політики; молодіжний форум, присвячений пам'яті Героїв Крут; 
урочисте покладання квітів до Козацького хреста гетьману Богдану Ружинському і 
Українським козакам, присвячене Дню пам'яті Героїв Крут; тощо).

13. Управління освіти повідомляє, що протягом січня ними проведено процедури 
публічних закупівель та укладено договори на постачання в навчальні заклади 
електроенергії, природного газу, картоплі, свіжих овочів та фруктів.

Проведено узгодження технічної документації проекту капітального ремонту 
системи опалення ДНЗ № 3 «Веселка» з облаштуванням котельні.
Спільно з фахівцями з м. Миколаєва здійснено опрацювання питання щодо 
облаштування міні-котельні в ЗОШ № 6. Визначено вимоги до передпроектної 
пропозиції.

14. Відділом містобудування та архітектури за січень видано 2 ордери на проведення 
земляних робіт. Проведено 8 перевірок  виконання  земляних  робіт  та  зберігання 
будматеріалів.
Крім цього проведена інвентаризація рекламних засобів у місті та перевірка 
зовнішнього стану рекламоносіїв.
Також розглянуто 2 заяви  від замовників по пайовій участі у розвитку 
інфраструктури м. Каховка по об єктах: рʼ еконструкція частини власного житлового 
будинку під торгово-офісні приміщення за адресою:  вул. Мелітопольська, 89 та 
реконструкція торгового центру по оптовій реалізації облицювальної цегли по вул. 
Мелітопольській 23 Б, під швейне виробництво з прибудовою компресорної та 
котельні. Проводиться спільна робота з проектними організаціями по виконанню 
організаційної роботи по благоустрою парків, площ та вулиць Каховки.

15. Відділом культури у січні проведена активна культурно-мистецька діяльність. 
Відвідувачі міського палацу культури “Меліоратор” мали змогу насолодитися 
концертною святковою програмою «Різдвяні зустрічі з ансамблями танцю», 
благодійним концертом з нагоди дня народження Миколи Мозгового «Любов 
останньою ніколи не буває». Крім цього у січні відбулися фестиваль дитячої 
творчості «Різдвяні зорі», концерт українського співака і композитора Олександра 
Кварти та концерт Наталії Фаліон та гурту «Лісапетний батальйон».
На площі біля РБК проведено урочистий мітинг з нагоди 100 річчя Соборності та 
Свободи України.
Ряд заходів відбулось у міській універсальній бібліотеці. Виставка до Дня пам’яті 
захисників Донецького аеропорту, година історичної правди: «Соборна Україна: від 
ідеї до життя», патріотична книжкова виставка: «Україно! Твоя доля – єдність, 
злагода і воля», книжкова виставка-роздум: «Героїзм юних українців в обороні 
Батьківщини» до Дня пам’яті Героїв Крут.

16. Протягом січня до  відділу реєстрації місця проживання осіб звернулось понад
1500 осіб з різних питань. Зареєстровано місце проживання  – 212 особам, знято з
реєстрації  місця проживання – 84 особи.  Оформлено та  видано 850 довідок про



реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання. Оформлено та видано 370 довідок
про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку.
Розглянуті та прийняті рішення по 3 справам про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 197 Кодексу  України про адміністративні правопорушення.
Надано адміністративних послуг на суму  2546 грн.

17. За січень архівним відділом відпрацьовані та схвалені номенклатури справ на 2019
рік структурних підрозділів Каховської міської ради. За зверненнями громадян та
установ зареєстровано  49  запитів  соціально-правового  характеру  і  6  тематичних
запитів. На виконання запитів надано 129 довідок соціально-правового характеру
щодо підтвердження стажу роботи та розміру заробітної плати і  підготовлено та
видано 11 архівних копій, що стосуються виділення земельних ділянок, майнових
прав.

18. Відділом ведення Державного реєстру виборців у січні в межах періодичного 
поновлення опрацьовано інформацію за відомостями щодо реєстрації - 93 осіб, 
щодо зняття з реєстрації - 76 осіб, щодо зміни ПІБ  - 11 осіб, щодо досягнення 18 
років - 22 осіб, щодо померлих 52 особи, за переадресацією від інших відділів 
ведення Державного реєстру виборців 5 осіб; внесено зміни щодо персональних 
даних та виборчих адрес 16 осіб. 


